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		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Patrícia Moreira

Enfim,	desejamos	a	 todos	bons	momentos	de	 (re)descobertas	 através	do	olhar	
singular	daqueles	que	aqui	representam	um	outro	caminho	para	educação	na	escola	
pública,	e	que	possamos	olhar	com	olhos	curiosos	para	o	mundo	e	para	os	lugares	que	
estão	ao	nosso	redor!

Até	2019!

E� 	sempre	muito	gratificante	ver	saindo	do	forno	mais	um	número	de	nossa	revista	
Caleidoscópio:	outro	olhar	sobre	o	lugar	!	A	cada	edição	percebemos	como	o	desenvolvi-
mento	da	Educação	Cientıf́ica	na	Educação	Básica	vem	potencializando	outros	saberes	e	
aprendizagens	aos	jovens	participantes	da	proposta	apresentada	através	do	Projeto	A	
Rádio	da	Escola	na	Escola	da	Rádio...

Então,	 para	 essa	 edição	 trouxemos	 uma	 discussão	 relevante	 acerca	 do	 que	 o	
Projeto	da	Rádio	se	propõe,	sobre	da	importância	da	pesquisa	na	Educação	Básica,	bem	
como	textos	de	jovens	pesquisadores	e	diferentes	olhares	e	percepções	sobre	o	lugar	de	
vivência,	lazer	e	fonte	de	renda	familiar.	

Este	número,	em	especial,	marca	o	fim	e	o	inıćio	de	grandes	desafios	e	possibilida-
des	para	o	que	já	vemos	nos	apresentando	desde	a	primeira	edição	em	2015,	sobretudo,	
para	aqueles	jovens	que	estão	nos	bastidores	da	editoração,	pois	em	2019	almejamos	
novidades	para	a	Caleidoscópioe	esperamos	que	sejam	bem	recebidas	pela	comunidade	
de	leitores	que	nos	acompanham!

Caros	leitores,

Apresentação
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A IMPORTÂNCIA DA PESQUISA NA EDUCAÇÃO 
BÁSICA

Imaira Santa Rita Regis
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ste	 trabalho	 tem	 como	 meta	 descrever	 a	 importância	 de	 se	Edesenvolver	 atividade	 de	 pesquisa	 com	 estudantes	 da	 educação	
básica.	Considerando	que	o	termo	pesquisa	na	sua	concepção	mais	

ampla	para	Pádua	(1996,	p.	29)

[...]	é	toda	atividade	voltada	para	a	solução	de	problemas;	como	
atividade	 de	 busca,	 indagação,	 investigação,	 inquirição	 da	
realidade,	 é	 a	 atividade	 que	 vai	 nos	 permitir,	 no	 âmbito	 da	
ciência,	 elaborar	 um	 conhecimento,	 ou	 um	 conjunto	 de	
conhecimentos,	 que	 nos	 auxilie	 na	 compreensão	 desta	
realidade	e	nos	oriente	em	nossas	ações.

Logo,	pesquisa	é	uma	forma	de	solidificar	e	ampliar	a	aprendizagem	por	
meio	da	 abordagem	do	 conteúdo	 trabalhado	 em	 sala	 de	 aula	 sob	outra	
perspectiva,	 essa	 que	 tem	 como	 consequência	 o	 desenvolvimento	 do	
protagonismo	 do	 aluno,	 pelo	 saber.	 Nesse	 sentido,	 torna-se	 relevante	
inserir	com	frequência	a	pesquisa,	enquanto	atividade	de	classe,	na	medida	
em	que	favorece	ao	aluno	sair	da	condição		passiva	em	relação	a	sua	própria	
aprendizagem	e	assumir	uma	postura	ativa	diante	de	uma	nova	dimensão	
da	aprendizagem.
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No	decorrer	do	percurso	da	atividade	com	pesquisa	o	aluno	é	tomado	como
elemento	central	da	prática	educativa,	por	participar	de	todas	as	fases	desta	
prática,	desde	a	elaboração,	execução	e	até	avaliação	das	ações	propostas.	
Nesse	 contexto, 	 diversas	 competências	 s ão	 desenvolvidas	 e	
potencializadas,	a	exemplo	da	concentração,	observação,	responsabilidade,	
além	 de	 estimular	 o	 pensamento	 crı́tico	 e	 reflexivo,	 somando	 assim	
positivamente	para	o	benefıćio	de	toda	vida	escolar	do	estudante.
Para	 tanto,	 a	 atividade	 supramencionada	 aqui	 deve	 ser	 inserida	 na	
educação	 básica,	 seguindo	 os	 preceitos	 de	 acordo	 com	 a	 série	
correspondente,	na	busca	da	quebra	dos	paradigmas	antes	incorporados	
pelos	 discentes	 em	 relação	 a	 mesma.	 Pois	 é	 sabido	 que	 muitos	 dos	
estudantes	 fazem	 confusão	 com	 os	 termos	 pesquisa/cópia.	 Então,	
inicialmente	 se	 faz	 necessário	 desmistificar	 essa	 prática	 por	 parte	 dos	
estudantes.	 Esta	 que	 deve	 se	 dar	 através	 de	 uma	 ação	 dialógica	 entre	
docentes	e	discentes,	na	qual	o	estudante	precisa	ser	ouvido	com	atenção,	
devendo	o	mesmo	explanar	quais	temas	o	motivaria	a	realizar	a	atividade	
de	pesquisar.	Em	contrapartida,	o	docente	na	condição	de	mediador	deve	
elencar	 pontos	 relevantes	 da	 pesquisa	 para	 a	 vida	 futura	 do	 estudante,	
priorizando	a	questão	da	autonomia	do	saber,	o	empoderamento	do	ser	
humano	 através	 do	 conhecimento	 e	 a	 possibilidade	 de	 se	 produzir	
conhecimento,	na	busca	de	reverter	situações	equivocadas	em	relação	ao	
entendimento	da	atividade	de	pesquisa	por	parte	do	aluno.



Em	comunhão	com	o	exposto	acima,	Freire	(2003,	p.	30),	afirmar	que	"não	
há	 ensino	 sem	 pesquisa	 e	 pesquisa	 sem	 ensino".	 Logo	 respalda	 a	
viabilidade	de	se	entrelaçar	o	conhecimento	curricular	com	a	atividade	de	
pesquisa.	Entretanto,	para	que	essa	situação	se	concretize	é	necessário	que	
toda	 e	 qualquer	 disciplina	 da	 área	 do	 conhecimento	 se	 predisponha	 a	
trabalhar	 tendo	 como	 princıṕio	 a	 investigação	 e	 a	 criação	 de	 situação	
problema,	 buscando	 aproximar	 o	 conteúdo	 às	 questões	 cotidianas	 do	
estudante.	 Contribuindo	 assim,	 para	 aguçar	 o	 senso	 de	 curiosidade	 do	
aluno	e	consequentemente	a	essência	do	pesquisador.	Uma	vez	despertado	
o	senso	investigativo	do	discente,	o	conhecimento	se	dará	por	outro	ângulo.	
Este	 último	 que	 trará	 uma	 nova	 dinâmica	 a	 sala	 de	 aula	 contribuindo	
positivamente	 para	 o	 processo	 de	 ensino	 e	 aprendizagem	 que	 dialoga	
criticamente	com	o	saber	na	medida	em	que	os	estudantes	se	mostram	
mais	motivados	do	que	quando	as	aulas	convencionais,	momento	em	que	
não	era	cultivada	a	autonomia	do	saber.	Dentro	desse	contexto,	o	aluno	
aprende	com	mais	entusiasmo	porque	a	aula	tem	um	sentido	para	ele.	No	
entanto	 se	 faz	 necessário	 superar	 desafios	 educacionais	 existentes	 na	
contemporaneidade.	 Rompendo,	 por	 exemplo,	 com	 antigas	 práticas	
pedagógicas,	uma	delas	é	bastante	impactante	é	a	prática	do	conteúdo	pelo	
conteúdo,	essa	que	tende	a	tornar	a	aula	enfadonha,	cansativa	e	que	muitas	
vezes	 torna-se	motivo	 de	 desmotivação	 e	 até	 de	 abandono	 escolar.	 Em	
frente	a	essa	situação	tornar-se	imprescindıv́el	adotar	um	caráter	inovador	
enquanto	prática	 pedagógica,	 este	 que	por	 sua	 vez	 tende	 a	 reafirmar	 a	
utilização	da	pesquisa.
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Neste	sentido,	corroborando	com	as	ideias	abordadas	aqui,	se	faz	pertinente	
levar	em	consideração	o	conceito	de	inovação	trazido	por	Hetkowski	(2014),	
quando	a	mesma	afirma	que:

[...]	 é	 necessário	 superar	 a	 ideia	 de	 inovação	 baseada	 em	modelos	
pedagógicos	 tradicionais	 e	 pensar	 na	 inovação	 pedagógica	 como	
propulsora	 de	 processos	 dialéticos	 às	 práticas	 humanas,	 as	 quais	
considerem	 análises	 crı́tico-reflexivas	 na	 criação	 de	 solução	 aos	
problemas	 sociais	 e	 nas	 perspectivas	 para	 o	 presente	 e	 futuro	 dos	
alunos,	especialmente	aos	sujeitos	da	Rede	Pública	de	Ensino.	Ou	seja,	

Assim	 sendo	 fica	 evidenciado	 a	 importância	 da	 pesquisa	 na	 educação	
básica	 através	 do	 registro	 aqui	 da	 eficácia	 que	 essa	 prática	 pedagógica	
pode	 proporcionar	 aos	 discentes	 quando	 aplicada	 priorizando	 a	
potencialização	 da	 autonomia	 e	 o	 saber	 pensar	 crı́tico	 e	 reflexivo	
colaborando	na	construção,	reconstrução	e	apropriação	do	conhecimento	
historicamente	acumulado.

Referência	Bibliográfica
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	As		águas	do	Rio	Pitanga	como	alicerce	para	a

	comunidade	do	Jambeiro

	Jackson	de	Jesus	Sousa	Leite
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Vista do Rio Pitanga, 2017
Fonte: Jackson Leite



Porém,	os	anos	se	passaram	
E	a	cada	dia	fico	mais	

contaminado

Onde	aos	domingos

Para	esse	povo	defesso
Pois	servia	de	lazer	
O	encontro	era	certo

Que	é	o	povo	jambeirense

Para	esse	povo	levando	o	
sustento	

Que	várias	vezes	servi	de	
alimento

De	uma	comunidade	contente

O	autor

Eu	que	outrora	servi	de	
alicerce

Estou	morrendo	por	falta	de	
cuidados.

O	rio	que	percorre	gerações

Esgoto,	lixo,	muitos	impactos

Da	cultura	e	memória	
Sou	o	rio	da	história	
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Assoreamento do Rio Pitanga, 2017
Fonte: Jackson Leite



Desde	a	formação	das	primeiras	comunidades	os	mananciais	de	água	
apresentam	uma	grande	importância	para	o	homem,	por	servirem	
de	alicerce	para	a	construção	da	memória	e	história	de	um	povo	e	

ainda	por	estarem	ligados	a	questões	sociais,	culturais	e	econômicas	dos	
mesmos.	Entretanto,	com	o	passar	do	tempo,	à	mortandade	de	rios,	vem	se	
tornando	um	problema	bastante	complexo	em	todo	o	mundo.	Porque,	eles	
vêm	perdendo	suas	forças	devido	à	mudança	do	comportamento	humano,	
uma	vez	que	o	homem	não	é	a	mais	aquele	que	utiliza	o	rio	apenas	para	tirar	
seu	 sustento,	mas	 também	 aquele	 que	 visa	 expandir	 seu	 território,	 sem	
muitas	vezes	pensar	nas	consequências.	Nesse	contexto,	temos	a	presença	
do	Rio	Pitanga,	localizado	na	cidade	de	Valença-Bahia,	o	qual	tem	seu	leito	
cortando	 a	 comunidade	 do	 Jambeiro,	 bairro	 do	 municıṕio.	 Em	 que	 há	
décadas	atrás,	servia	como	fonte	de	renda	para	a	comunidade	jambeirense,	
onde	os	moradores	realizavam	atividades	de	pesca	para	garantir	o	próprio	
sustento	e	a	manutenção	econômica	de	sua	famıĺia.	Além	de	utilizarem	o	rio	
como	meio	de	lazer,	para	uso	doméstico	e	ainda	para	praticar	seus	rituais	
religiosos.	Todavia,	o	mau	planejamento	urbano	e	os	materiais	descartados	
no	rio	estão	levando	a	desvalorização	de	práticas	antigas.	E	o	Rio	Pitanga	que	
outrora	era	expressão	de	várias	gerações	deixou	para	trás	a	história	de	uma	
comunidade	que	ali	foi	alicerçada.	a	história	de	uma	comunidade	que	ali	foi	
alicerçada.	 	 A� 	 vista	 disso,	 essa	 pesquisa	 tem	 como	 escopo	 apresentar	 a	
importância	do	Rio	Pitanga	para	a	comunidade	do	Jambeiro	e	a	necessidade	
de	sua	preservação,	sobretudo,	pensando	no	bem-estar	de	futuras	gerações,	
revertendo	o	sentimento	de	tristeza	em	parte	da	comunidade,	no	intuito	de	
readquirir	 o	 sentimento	 de	 pertencimento	 em	 relação	 ao	 rio.	
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Identificação do Rio Pitanga, 2017
Fonte: Jackson Leite



Além	de	investigar	de	que	forma	ele	 impacta	a	comunidade,	bem	como	
identificar	os	fatores	que	contribuıŕam	para	a	situação	na	qual	o	mesmo	se	
encontra	e	também	analisar	as	mudanças	sofridas	pelo	rio	ao	 longo	do	
tempo.	 	 	E	ainda,	proporcionar	uma	reflexão	sobre	o	atual	descaso	para	
com	um	dos	rios	que	corta	a	cidade	de	Valença,	acerca	de	seu	estado	de	
poluição	e	contaminação,	ao	passo	de	despertar	um	olhar	mais	atento	e	
sensıv́el	 dos	 próprios	 moradores,	 mas	 também,	 alcançar	 os	 órgãos	
públicos	 da	 cidade,	 pois	 o	 Rio	 Pitanga	 hoje	 apresenta	 um	 quadro	 de	
extinção	 de	 várias	 espécies	 que	 ali	 existiam,	 ratificando	 o	 grau	 de	
preocupação	 ambiental	 presente	 naquele	 lugar.	 E	 buscando	 analisar	 a	
temática	 proposta,	 esse	 trabalho	 foi	 baseado	 em	 pesquisas	 empıŕicas	
assim	 como	 leituras	 bibliográficas,	 na	 aplicação	 de	 questionários	 com	
moradores	 da	 comunidade	 e	 na	 execução	 de	 entrevistas	 com	
representantes	 de	 órgãos	 públicos	 do	 municı́pio.	 Além	 da	 coleta	 de	
imagens	do	rio	e	da	comunidade.
De	acordo	com	o	diretor	da	Secretaria	de	Meio	Ambiente	do	municıṕio,	a	
situação	 na	 qual	 se	 encontra	 o	 rio	 atualmente,	 é	 fruto	 do	 crescimento	
desordenado	 da	 população	 sem	 ter	 nenhum	 planejamento.	 Contudo,	
levando	em	consideração	o	que	dispõe	a	legislação	brasileira	a	respeito	da	
secretaria	de	meio	ambiente,	unidade	responsável	por	executar	e	 fazer	
executar	todos	os	atos	necessários	à	proteção,	conservação	e	recuperação	
do	 meio	 ambiente,	 nenhuma	 medida	 que	 visasse	 a	 diminuição	 da	
contaminação	 do	 manancial	 foi	 realizada.	 Em	 relação	 aos	 dejetos	
produzidos	pela	comunidade	que	são	lançados	diretamente	dentro	do	rio,	
o	Serviço	Autônomo	de	A� gua	e	Esgoto	(SAAE)	que	tem	como	incumbência	
cuidar	da	rede	de	esgoto	local,	afirmou	que	por	conta	do	autovalor	que	será	
investido,	ainda	não	foi	possıv́el	executar	o	processo	de	tratamento.	
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Ademais,	 durante	 a	 aplicação	 dos	 questionários	 foi	 levantado	 um	
questionamento	 que	 foi	 crucial	 para	 o	 desenvolvimento	 desse	 trabalho:	
"quem	é	culpado	pela	degradação	do	rio?"	E	em	resposta	a	essa	indagação	a	
maioria	dos	entrevistados/moradores	apontaram	os	órgãos	públicos	como	
os	responsáveis	pela	situação	atual	do	rio,	o	que	é	verdade,	já	que	eles	têm	a	
responsabilidade	 de	 cuidar	 e	 fazer	 a	 manutenção	 do	 rio.	 Porém,	 os	
moradores	não	se	percebem	como	agentes	que	possuem	responsabilidades,	
o	que	é	negativo,	porque	são	eles	que	diariamente	estão	em	contato	com	o	rio	
e	 que	 devem	 ter	 também	 essa	 preocupação,	 pois	 de	 nada	 adianta	 o	
cumprimento	das	obrigações	dos	órgãos	se	eles	não	cumprirem	seus	papéis	
enquanto	 cidadãos	 conscientes.	 O	 que	 evidencia	 a	 importância	 da	 ação	
conjunta	de	ambas	as	partes	para	a	preservação	desse	recurso	natural	que	é	
um	bem	de	todos.

15
Vegetação sob o rio, 2017

Fonte: Jackson Leite



Assim,	levando	em	consideração	o	exposto,	o	desenvolvimento	desse	estudo	
possibilitou	 a	 compreensão	 da	 importância	 de	 um	 rio	 para	 uma	
comunidade,	 mostrando	 que	 a	 problemática	 discutida	 não	 está	 ligada	
apenas	 às	 questões	 ambientais,	 mas	 também	 às	 questões	 históricas,	
culturais	 e	 socioeconômicas	 de	 um	povo.	 E	 para	 que	 seja	 solucionada	 a	
questão	 da	 poluição	 e	 contaminação	 do	 Rio	 Pitanga,	 é	 necessário	 criar	
mecanismos	com	o	intuito	de	mostrar	as	pessoas	à	importância	desse	bem	
natural	e	também	proporcionar	uma	reflexão	as	entidades	públicas	locais.	
Vislumbrando	 que	 é	 de	 extrema	 relevância	 a	 cooperação	 de	 todos	
envolvidos	nesse	processo	para	que	o	rio	seja	resgatado.
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A	Importância	Cultural	do	Parque	São	Bartolomeu	para

	a	Comunidade	da	Suburbana,	Salvador	Bahia

Marcelle	Bianca	Bittencourt	de	Santana
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Escultura de Bel Borba representando os Orixás, Parque São Bartolomeu, 2017
Foto: Marcelle Bittencourt.
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t i l izado	 para 	 at ividades	Uculturais	 e	 de	 lazer,	 em	 sua	
maioria	 por	 moradores	 do	

Subúrbio	Ferroviário,	o	Parque	São	
Bartolomeu	 (PSB)	 é	 considerado	 a	
segunda	 reserva	 de	Mata	 Atlântica	
nativa	 em	 área	 urbana	 do	 Brasil	 e	
contém	 a	 maior	 cachoeira	 de	
Salvador.	O	parque	 encontra-se	 em	
uma	área	de	preservação	ambiental	
entre	a	Enseada	do	Cabrito	e	o	bairro	
de	Pirajá,	ocupando	1110	hectares.	
Seu	 	 passado	 foi	 bastante	 agitado,	
contando	com	a	ocupação	dos	ıńdios	
tupinambás	 que	 habitavam	 suas	
terras	no	inıćio	de	sua	ocupação.	Na	
segunda	 metade	 do	 século	 16,	 os	
jesuıt́as	 fundaram	 a	 Aldeia	 de	 São	
João	 Evangelista, 	 onde	 hoje	 é	
possıv́el	 observar	 as	 ruıńas	 de	 um	
antigo	templo,	próximo	à	cachoeira	
de	 Oxumaré. 	 A	 região	 do	 PSB	
também	 foi	 palco	 de	 importantes	
fatos	 históricos,	 como	 as	 invasões	
ho landesas , 	 no 	 s é cu lo 	 17 , 	 e	
posteriormente,	 em	 1822,	 com	 a	
b a t a l h a 	 d e 	 P i r a j á 	 p e l a	
independência	do	Brasil.	Sobre	este	
confronto	 com	 os	 portugueses,	 há	
marcas	 de	 canhões	 em	 uma	 rocha	
situada	 no	 interior	 do	 parque,	
demonstrando	 que	 o	 mesmo	 foi	
palco	 de	 uma	 importante	 luta	 que	
marcou	a	história	do	Brasil.
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Cachoeira de Nanã, Parque São Bartolomeu, 2017
Foto: Marcelle Bittencourt



	 Neste	 ıńterim,	 o	 parque	 passou	 a	 ser	 um	 abrigo	 para	 quilombolas	 e,	
segundo	 Serpa	 (1998),	 neste	 perı́odo,	 na	 Floresta	 dos	 Urubus,	 os	
quilombolas	puderam	ser	negros	na	essência.	Eles	determinaram	o	seu	jeito	
de	se	organizar,	sua	maneira	de	lutar,	sua	forma	de	invocar	seus	orixás,	seus	
ancestrais	e	seus	antepassados(as).	Infelizmente,	a	expedição	comandada	
pelo	 general	 francês	 Labatut	 provocou	 uma	 chacina	 significativa	 no	
quilombo	dos	Urubus.	O	presente	trabalho	visa	demonstrar	a	importância	
cultural	 do	 Parque	 São	 Bartolomeu	 para	 os	moradores	 do	 Subúrbio	 da	
cidade	de	Salvador	-	BA.	Para	este	fim,	utilizou-se	a	saıd́a	de	campo	e	as	
entrevistas	como	método	de	pesquisa,	fazendo	uso	da	oralidade	para	coleta	
das	 informações.	Tais	métodos	ampliaram	a	significância	deste	 trabalho,	
pois	 permitiram	 o	 contato	 direto	 com	 os	 sujeitos	 no	 lócus	 da	 pesquisa.	
Quanto	à	conjuntura	atual,	o	parque	conta	com	uma	flora	exuberante,	três	
cachoeiras	 (Oxumaré,	Nanã	e	Oxum),	quedas	d’água	derivadas	do	rio	do	
Cobre,	uma	praça	de	onde	se	avista	a	cachoeira	de	Oxum,	a	escultura	de	Bel	
Borba,	que	representa	os	Orixás,	as	ruıńas	do	antigo	templo	dos	jesuıt́as,	
além	 da	 sede	 e	 toda	 a	 infraestrutura	 disponıv́el	 para	 lazer	 após	 sua	
revitalização.	Essa	transformação	foi	efetuada	pelo	governo	do	estado,	com	
participação	direta	da	CONDER,	em	2014,	e	contribuiu	para	que	o	parque	
contasse	com	uma	infraestrutura	diferenciada	no	seu	Centro	de	Referência:	
auditórios	que	se	tornaram	pontos	de	encontro	para	reuniões,	salas	para	
oficinas,	exposições	de	arte	e	demais	eventos	solicitados	pela	comunidade	e	
instituições;	 esta	 infraestrutura	 propicia	 atividades	 em	 grupo	 (capoeira,	
aulas	lúdicas	e	discussões,	excursões	escolares	e	exploração	assistida	das	
trilhas),	o	que	permite	ampliar	a	relevância	do	PSB	para	a	comunidade	do	
subúrbio	ferroviário	de	Salvador	-	BA,	principalmente	para	os	moradores	da	
localidade	e	bairros	adjacentes.	Uma	das	principais	etapas	da	revitalização
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Praça de Oxum, Parque São Bartolomeu, 2017
Foto: Marcelle Bittencourt



consistiu	 na	 relocação	 dos	moradores	 que	 habitavam	dentro	 da	 área	 do	
parque	 para	 conjuntos	 habitacionais	 construı́dos	 no	 seu	 entorno,	 nos	
bairros	de	Pirajá	e	Boiadeiro,	permitindo	um	ganho	na	qualidade	ambiental	
do	mesmo.	Como	sugerido	anteriormente,	o	Parque	São	Bartolomeu	tem	
extrema	importância	para	os	praticantes	do	Candomblé.
Ele	 contém	 uma	 extensa	 área	 onde,	 há	 séculos,	 são	 realizados	 cultos	
religiosos	e	oferendas,	que	atualmente	são	retiradas	do	local	após	24	horas,	
visando	 a	 preservação	 do	 ambiente.	 Haja	 vista	 que	 o	 parque	 possui	
elementos	naturais	que	em	conjunto	o	 tornam	 único	em	Salvador	para	a	
prática	do	candomblé.	A	visita	assistida	permitiu	perceber	tal	importância	
quando	 constatamos	 que	 os	 elementos	 que	 compõem	 o	 parque	 estão	
diretamente	ligados	às	religiões	de	matriz	africana,	por	exemplo,	a	pedra	de	
Oxum,	encontrada	no	caminho	para	a	cachoeira	de	Nanã	e	algumas	outras	
pedras	consideradas	sagradas,	como	a	de	Cosme	e	Damião,	Oxumaré,	Xangô	
e	 Ogum.	 Oxum	 significa	 a	 dona	 dos	 rios	 e	 das	 cachoeiras,	 representa	 a	
sabedoria	e	o	poder	feminino,	já	Oxumaré	e	Nanã	são	consideradas	mãe	e	
filha	para	o	candomblé.	Contudo,	antes	da	revitalização	os	praticantes	dessa	
religião	se	viram	obrigados	a	deixar	de	frequentar	o	parque	tendo	em	vista	o	
aumento	da	violência,	fruto	do	abandono	do	mesmo	pelo	poder	público.	Foi	
um	perıódo	em	que,	além	do	pessoal	do	axé,	os	moradores	que	usavam	o	
parque	 para	 acessar	 seus	 bairros	 e	 os	 frequentadores	 que	 desejavam	
desfrutar	um	momento	de	lazer,	ficaram	impedidos	de	usufruir	do	mesmo	
devido	ao	aumento	do	número	de	assaltos	e	da	poluição	das	 cachoeiras.	
Atualmente,	o	parque	apresenta	uma	efervescência	cultural	muito	grande,	
tendo	sido	palco	de	 shows	de	Margareth	Menezes	e	de	Gerônimo,	desde	
2014	 em	 sua	 inauguração,	 entretanto,	 é	 em	 seu	 cotidiano	 que	 o	 parque	
revela	sua	singularidade	e	relevância	quando	procurado	por	um	contingente	
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considerável	de	pessoas	para	diversos	fins,	entre	eles	o	acadêmico,	religioso	
e	de	lazer.	Foi	possıv́el	perceber	que	o	Parque	São	Bartolomeu	representa	
para	os	moradores	do	subúrbio	um	 local	de	 resgate	cultural	e	de	culto	 à	
natureza,	um	conjunto	de	atribuições	que	somado	aos	aspectos	históricos	
demonstram	 sua	 importância	 para	 os	 mesmos	 e	 portanto,	 torna-se	
primordial	e	necessária	a	sua	preservação.

Palavras-chave:	Parque	São	Bartolomeu;	Importância	Cultural;	Subúrbio.

Ruínas do colégio dos jesuítas, Parque São Bartolomeu, 2017.
Foto: Marcelle Bittencourt
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Cachoeira de Nanã. Trilha assistida por monitores do Parque São Bartolomeu, 2017
Foto: Marcelle Bittencourt
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Arte	da	pesca	no	Porto	das	Sardinhas	e	sua	relevância

	socioeconômica	para	os	moradores	do	Subúrbio

	Ferroviário

Raissa	Evangelista	dos	Santos

Tratadoras de sardinha
Fonte: Raíssa Santos, 2017.



	Porto	das	Sardinhas,	localizado	no	São	João	do	Cabrito,	no	bairro	de	OPlataforma	 -	 Salvador-Ba,	 é 	 palco	 de	 uma	 efervescente	
comercialização	 que	 começa	 logo	 pela	 madrugada,	 quando	 os	

pescadores	 chegam	 com	 seus	 barcos	 e	 canoas	 cheios	 de	 peixes,	
principalmente	de	sardinhas.	Do	local	dá	pra	ver	como	pano	de	fundo	a	
ponte	Almeida	Brandão	que	 liga	os	bairros	do	Lobato	e	Plataforma	aos	
demais	bairros	que	margeiam	a	linha	férrea,	esta	que	dá	sentido	ao	nome	
subúrbio	ferroviário.	Desde	a	criação	do	bairro	de	Plataforma,	a	atividade	
pesqueira	desenvolvida	no	local	é	passada	de	pai	para	filho	e	atualmente	
representa	a	única	fonte	de	sustento	para	mais	de	mil	pescadores	e	mil	e	
oitocentas	 marisqueiras,	 segundo	 dados	 cadastrais	 da	 Cooperativa	 de	
Pescadores	 Baia	 de	 Todos	 os	 Santos	 (COOPESBAS).	 Entretanto,	muitas	
outras	famıĺias	se	beneficiam	desta	atividade,	já	que	pessoas	do	interior	da	
Bahia	vão	semanalmente	ao	porto	comprar	sardinhas	para	comercializa-
las	nas	 cidades	onde	moram.	Na	COOPESBAS	da	venda	de	 sardinhas,	 e	
outros	 tipos	 de	 peixes,	 há	 também	 uma	 fábrica	 de	 gelo	 que	 facilita	 o	
armazenamento	do	produto.	As	sardinhas	correspondem	95%	dos	peixes	
retirados	do	porto	das	sardinhas,	fazendo	parte	da	economia	do	bairro	de	
Plataforma,	como	negócio	retavel.	Na	quaresma	e	semana	santa	a	procura	
por	sardinhas	e	outros	tipos	de	peixes	frescos	é	muito	grande,	assim,	os	
pescadores	aproveita	 	m	a	oportunidade	de	vender	mais	do	que	os	dias	
normais.	Vale	ressaltar	que,	por	ocasião	da	época	de	reprodução	dos	peixes	
(defeso),	a	pescaria	é	proibida	em	tod	a	a	costa	baiana,	com	base	nisto,	o	
governo	federal	criou	um	projeto	que	os	beneficia	com	o	seguro	defeso,	
uma	forma	de	ajudar	os	pescadores	economicamente	durante	este	tempo,	
mas	 é	 fato	 lembrar	 que	 muitos	 pescadores	 não	 recebem	 este	 direito,	
encontrando-se	 assim	 em	 dificuldades	 quanto	 à	 satisfação	 de	 suas	
necessidades	 básicas.	 Este	 trabalho	 pretende	 contribuir	 para	 a	
preservação	 da	 arte	 da	 pesca	 no	 Porto	 das	 Sardinhas	 salientando	 a	
relevância	 socioeconômica	 da	 atividade	 para	 os	 moradores	 do	 local.	
Visando	 alcançar	 este	 fim,	 utilizou-se	 a	 oralidade	 como	 método	 de	
pesquisa,	 caracterizado	 pelo	 uso	 de	 entrevistas	 e	 aplicação	 de	
questionários	com	os	diferentes	atores	envolvidos.	No	Porto	das	Sardinhas	
a	 maioria	 dos	 pescadores	 trabalha	 de	 forma	 artesanal	 e	 rudimentar,	
diversos	 deles	 são	 analfabetos,	 muitos	 não	 completaram	 o	 ensino	
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Comercialização das sardinhas
Foto: Raíssa Santos, 2017



fudamental	ou	nunca	compareceram	a	escola.	A	 falta	de	 infraestrutura	 é	
visıv́el:	 as	 mulheres	 tratam	 quilos	 e	 quilos	 de	 sardinha	 e	 descartam	 as	
vıśceras	nas	margens	da	enseada	do	Cabrito,	não	há	local	apropriado	para	
armazenar	 os	 peixes,	 nem	para	 expor	 aos	 fregueses.	 O	mau	 cheiro	 e	 as	
moscas	 tornam	 o	 local	 inapropriado	 para	 manipulação	 de	 alimentos	 e	
infelizmente	a	cooperativa	de	pescadores	 fica	do	outro	 lado	da	enseada,	
distante	da	efervescência	do	porto.	O	lixo	e	a	sujeira	prejudicam	a	imagem	e	
a	 qualidade	 dos	 produtos	 que	 são	 vendidos	 no	 local,	 podendo	 causar	 a	
proliferação	 de	 doenças	 que	 atingiriam	 a	 maioria	 dos	 próprios	
trabalhadores.	Sobre	a	dura	rotina	da	pescaria,	os	pescadores	ficam	todas	as	
horas	da	madrugada	nas	imediações	do	bairro	do	Comércio,	onde	lançam	
suas	redes	e,	como	resultado,	chegam	a	trazer	mais	de	dois	mil	quilos	de	
sardinha	por	dia.	Quando	encalham	seus	barcos	e	canoas	a	comercialização	
começa	ali	mesmo,	os	preços	variam	de	acordo	com	o	resultado	da	pescaria	
e	com	o	tamanho	do	peixe,	chegando	a	custar	entre	cinquenta	centavos	a	um	
real	e	cinquenta	o	quilo,	seguindo	assim	a	lei	da	procura	e	oferta.	Portanto,	é	
possıv́el	 presenciar	 logo	 cedo,	 todos	 os	 dias,	 uma	 multidão	 de	 pessoas	
negociando	com	os	diversos	pescadores,	além	de	mulheres	beneficiando	o	
produto	(tratando	e/ou	ensacando).
Outro	fator	importante	é	que	muitos	moradores	são	“peixeiros”	homens	e	
mulheres	que	compram	as	sardinhas	no	porto	e	se	deslocam	pelos	bares	e	
restaurantes	da	cidade	para	abastecê-los.	Por	conta	do	crescente	número	de	
peixeiros,	um	ônibus	com	horário	fixo	foi	disponibilizado	pela	prefeitura	
para	transportá-los,	isto	por	que	houve	muitas	reclamações	dos	moradores	
que	eram	obrigados	a	dividir	a	lotação	com	os	peixeiros.	O	trem	também	é	
utilizado	para	transporte	dos	peixes	pelos	moradores	e	peixeiros	e,	visando	
regular	 o	 uso	 e	 evitar	 inconvenientes,	 a	 administração	 exige	 que	 sejam	
acondicionados	 em	 sacos	 e	 cobertos	 por	 jornais.	 Apesar	 de	 todas	 essas	
dificuldades,	 muitos	 pescadores	 sentem-se	 felizes	 com	 o	 trabalho	 e	
encontram	nele	motivo	de	orgulho.	Eles	têm	prazer	de	trabalhar	em	contato	
com	a	natureza,	envoltos	na	beleza	do	mar	e	na	dificuldade	impostas	no	dia	a	
dia.
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Nota-se	que	a	atividade	pesqueira	realizada	ali	é	uma	fonte	de	renda	para	
inúmeras	famıĺias	e	deve	ser	valorizada	como	arte	de	infinitos	saberes	pela	
sociedade	soteropolitana	a	fim	de	ter	seu	legado	perpetuado	por	gerações.	
Muitos	 pescadores	 relataram	 que	 estão	 a	 mais	 de	 cinco	 anos	
desempregados	e	encotram	na	pesca	uma	formar	de	sobreviver	e	sustentar	
suas	familias	em	tempos	de	crise.	E� 	urgente	a	implementação	de	melhorias	
no	 processo	 de	 beneficiamento,	 condicionamento,	 transporte,	 limpeza,	
armazenamento	 e	 comercialização	 da	 sardinha	 para	 que	 o	 Porto	 das	
Sardinhas	 continue	 sendo	 reduto	 dessa	 atividade	 que	 beneficia	 a	
população	de	baixa	renda	do	Subúrbio	Ferroviário	de	Salvador-BA
.
Palavras-chave:	 Porto	 das	 Sardinhas.	 Atividade	 pesqueira.	 Subúrbio	
Ferroviário	
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Tratadoras de sardinha
Fonte: Raíssa Santos, 2017.



Comercialização das sardinhas
Foto: Raíssa Santos, 2017.



A	arte	das	quadrilhas	juninas

Isa	Mairy	Tomé	Oliveira	Palmeira
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Apresentação da Quadrilha Junina Girassol
Foto: Andrade Fotografia, 2016.



om	coreografias	extraordinárias	acompanhadas	por	músicas	do	interior,	Ca	tradição	das	quadrilhas	juninas	possui	grande	relevância	no	nordeste,	
pois	é	uma	forma	de	homenagear	e	agradecer	aos	santos	juninos	(São	

João,	Santo	Antônio	e	São	Pedro)	pelas	colheitas	e	chuva	nos	campos,	e	o	acompanha	
durante	muitos	 anos	 dentro	 do	municıṕio	 de	Valença.	 Contudo,	mesmo	 imersos	
numa	sociedade	contemporânea	e	seus	processos	tecnológicos,	tais	como	internet;	
redes	sociais,	aparelhos	eletrônicos,	etc.,	voltamos	nossos	olhares	curiosos	para	algo	
que	é	tão	peculiar	e	tradicional	em	nossa	região	nordestina,	e	que	resiste	ano	após	
ano	em	nossa	cultura:	a	quadrilha	junina.	Neste	sentido,	pensando	nas	manifesta-
ções	culturais	de	nossa	cidade,	esta	investigativa	mergulha	no	universo	magnifico,	
colorido	e	cheio	de	alegria	que	são	as	quadrilhas,	mas	que	trazem	também	momen-
tos	de	grande	luta	e	resistência	para	manter	sua	tradição.

om	 coreografias	 extraordinárias	Cacompanhadas	 por	 músicas	 do	
i n t e r i o r, 	 a 	 t r a d i ç ã o 	 d a s	

quadrilhas	 juninas	 possui	 grande	
relevância	 no	 nordeste,	 pois	 é	 uma	
forma	de	homenagear	e	agradecer	aos	
santos	juninos	(São	João,	Santo	Antônio	
e	São	Pedro)	pelas	colheitas	e	chuva	nos	
campos,	e	o	acompanha	durante	muitos	
anos	 dentro	 do	municıṕio	 de	 Valença.	
Contudo, 	 mesmo	 imersos 	 numa	
sociedade	 contemporânea	 e	 seus	
processos	 tecnológicos,	 tais	 como	
internet;	 redes	 sociais,	 aparelhos	
eletrônicos,	 etc.,	 voltamos	 nossos	
olhares	 curiosos	 para	 algo	 que	 é	 tão	
peculiar	e	 tradicional	em	nossa	região	
nordestina,	e	que	resiste	ano	após	ano	
em	 nossa	 cultura:	 a	 quadrilha	 junina.	
N e s t e 	 s e n t i d o , 	 p e n s a n d o 	 n a s	
manifestações	 culturais	 de	 nossa	
cidade,	 esta	 investigativa	mergulha	no	
universo	magnifico,	colorido	e	cheio	de	
alegria	que	são	as	quadrilhas,	mas	que	
trazem	 também	momentos	 de	 grande	
luta	 e	 resistência	 para	 manter	 sua	
tradição.
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Apresentação da Quadrilha Junina Girassol
Foto: Andrade Fotografia, 2016.
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E� 	 cada	 vez	mais	 comum	notarmos	 a	
ausência	 de	 algumas	 caracterı́sticas	
da	festa	junina	como,	por	exemplo,	o	
forró	 tradicional.	 Mas	 não	 só	 ele,	
estamos	notando	a	essência	junina	se	
perder	 cada	 vez	 mais,	 pois	 a	 festa	
t rad i c iona l 	 de ixou 	 de 	 ser 	 um	
momento	 de	 confraternização	 entre	
famı́lia,	 amigos,	 conhecidos	 e	 até	
desconhecidos	 em	 volta	 de	 uma	
fogueira,	com	diversas	comidas	tıṕicas	
c om o 	 c a n j i c a , m i l h o 	 c o z i d o ,	
amendoim,	 bolo	de	milho,	 pamonha,	
etc.,	 e	 ao	 som	 de	 um	 "forró	 pé	 de	
serra".	 O	 que	 temos	 hoje,	 de	 forma	
ascendente,	 são	 diversas	 pessoas	
juntas	 em	 um	 único	 local,	 olhando	
para	 um	 palco	 cujas	 às	 atrações-	
duplas	 sertanejas, 	 cantores	 de	
arrocha,	 etc.	 -	 possuem	 pouca	 ou	
nenhuma	 relação	 com	 São	 João.	
Deparamo-nos	 com	pessoas	vestidas	
de	 formas	 extravagantes	 porque	 o	
importante	não	é	a	época	e	sim	como	
os	 outros	 irão	 olhar	 pra	 você	 diante	
deste	 evento,	 sem	 a	 menor	 ideia	 do	
q u e 	 e s t ã o 	 f a z e n d o 	 o u 	 o	

Apresentação da Quadrilha Junina Girassol
Foto: Andrade Fotografia, 2016



que	 estão	 celebrando.	 Indo	 para	 espaços	 enormes	 sem,	 ao	 menos,	 se	
perguntar	 se	 faz	 sentido	 tudo	 isso	 em	 um	 perıódo	 onde	 se	 destaca	 a	
simplicidade,	a	alegria	e	a	união	entre	as	pessoas.
Quanto	mais	nos	distanciamos	de	coisas	que	parecem	tão	pequenas,	como	o	
forró	tradicional	e	as	comidas	tıṕicas,	mais	deixamos	as	tradições	serem	
esquecidas	 no	 tempo,	 e	 é	 extremamente	 necessário	 nos	 tornamos	mais	
atentos	 quanto	 às	 tentativas	 de	 preservações	 culturais	 dentro	 do	 nosso	
municıṕio.	A	cultura	é	algo	que	acompanha	o	cidadão	e	que	não	possui	prazo	
de	validade,	assim	também	ocorre	com	a	tradição	das	quadrilhas	juninas,	
elas	não	possuem	prazo	de	validade,	pelo	contrário,	lutam	cada	vez	mais	
pela	preservação	de	parte	da	cultura	presente	dentro	de	Valença.	Portanto,	
olhando	 para	 as	 quadrilhas	 juninas	 e	 suas	 manifestações	 anuais,	
procuramos	 entender	 e	 conhecer	 um	 pouco	 mais	 as	 mesmas,	 suas	
dificuldades,	seu	planejamento,	etc.	E,	para	isso,	selecionamos	um	grupo	de	
quadrilha	junina	dentro	do	municıṕio	de	Valença	para	investigar,	este	grupo	
é	a	quadrilha	Girassol.
O	grupo	cultural	Quadrilha	Girassol	foi	inicialmente	formado	na	cidade	de	
Cajaıb́a,	 circunvizinha	do	municıṕio	de	Valença,	mas	 isso	não	 limitou	 as	
caracterıśticas	de	seus	participantes.	Com	cinquenta	bailarinos	entre	14	e	
25	anos	de	idade,	de	diferentes	etnias	e	classes	sociais,	a	quadrilha	Girassol	
se	tornou	um	exemplo	de	integração	e	união	e	isso	a	tornou	o	objeto	desta	
pesquisa.	E	aqui	está	ela,	com	mais	de	30	anos	de	existência,	lutando	para	
preservar	 e	 manter	 viva	 a	 tradição	 de	 quadrilhas	 juninas	 dentro	 do	
municıṕio	de	Valença,	enfrentando	enormes	dificuldades	e	desafios	para	
tornar	isso	possıv́el.	
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Colocar	uma	foto
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Um	 desses	 desafios	 são	 os	 preparativos	 para	 apresentação	 nas	 festas	
juninas,	estes	que	são	iniciados	logo	após	o	fim	do	perıódo	junino.	Ou	seja,	
eles	começam	a	se	preparar	para	o	ano	seguinte	no	meio	do	ano	em	que	
estão.	A	partir	dali	há	uma	reunião	com	todos	os	integrantes	do	grupo	para	
discutir	 os	 detalhes	 da	 próxima	 apresentação,	 como	 o	 tema,	 cenário,	
figurino,	coreografia,	etc.,	tudo	isso	exige	deles	tempo	e	dedicação.	Porém,	
tudo	 isso	 requer,	 além	 de	 tempo	 e	 esforço,	 apoio	 e	 financiamento,	 e	
conseguir	 tudo	 isso	 é	 um	 sacrifıć io	 muito	 grande	 pelo	 qual	 todos	 os	
integrantes	passam	para	realizar	essa	enorme	experiência.	Cada	um	deles	
se	 submete	 a	 fazer	 pedágios,	 pedir	 dinheiro	 e	 patrocıńio	 pelas	 ruas	 e	
comércios	 da	 cidade,	 além	de	 sentir	 a	 carência	 de	 uma	 estrutura	 onde	
possam	ensaiar	e	fazer	suas	reuniões.

Apresentação da Quadrilha Junina Girassol
Foto:Mário Sergio, 2017



O	 grupo	 cultural	Quadrilha	Girassol	 -	 sendo	 a	mais	 conhecida	 entre	 os	
jovens	e	adolescentes	que,	muitas	vezes,	não	fazem	ideia	da	permanência	
dessa	cultura	na	cidade-	entra	com	um	papel	fundamental	no	momento	em	
que	busca	a	preservação	de	uma	tradição	tão	peculiar	que	nós	nem	damos	
atenção.	E� 	quando	percebemos	a	relação	entre	público	e	grupo,	o	público	
transmite	 apoio	 ao	 grupo	 atribuindo	 sentido	 a	 eles,	 tornando	 a	
apresentação	 ainda	 mais	 viva	 passando	 uma	 vibração	 acolhedora.	 São	
meses	de	ensaio,	sintonia	e	emoção,	entusiasmo	e	alegria,	que	resultam	
numa	 apresentação	 de	 pura	 sincronia	 entre	 música	 e	 dançarinos	 com	
vestes	coloridas,	encantando	o	público	que	contempla	seu	momento	de	
exibição	 nas	 praças	 públicas	 de	 Valença,	 cidades	 vizinhas	 e	 até	
apresentações	em	programas	televisivos	especıf́icos.	Isso	é	o	resultado	de	
toda	uma	dedicação	e	do	sentimento	dos	seus	integrantes	que,	por	possuir	
vivo	o	espıŕito	junino	dentro	deles,	não	desistem	de	mostrar	para	o	público	
a	importância	dessa	tradição	que	são	as	quadrilhas	juninas.

Apresentação da Quadrilha Junina Girassol
Foto:Mário Sergio, 2017



Por	outro	lado,	percebemos	o	distanciamento	do	público	jovem	diante	de	
algo	tão	presente,	o	que	nos	leva	a	um	questionamento:	como	é	possıv́el	
reconhecer	 a	 cultura	 dentro	 da	 cidade	 se	 nos	 esquecemos	 de	 sua	
importância?	E� 	 necessário	 que	o	 jovem	perceba	 como	a	preservação	da	
cultura	afeta	a	nossa	cidade,	trazendo	para	a	mesma,	o	reconhecimento	e	
visibilidade	do	que	temos	de	mais	valioso:	nossas	tradições.
No	 inı́cio	 da	 trajetória	 desta	 pesquisa	 um	 objetivo	 foi	 estabelecido:	
Descobrir	 que	 faz	 esse	 grupo	 perseverar	 desta	 forma	 para	manter	 uma	
tradição,	visto	que	são	tantos	obstáculos	e	empecilhos.	Nós	o	entendemos	
agora:	Pertencer	a	um	lugar	é	o	que	faz	uma	pessoa	querer	dar	tudo	de	si	
para	fazer	com	que	aquilo	que	elas	acreditam	seja	visto.	Eles	acreditam	na	
força	e	na	imortalidade	de	uma	tradição	que	perpassa	gerações.	O	que	os	
move	 é	 a	 fé	 que	 possuem	 numa	 futura	 cidade	movida	 por	 cultura,	 que	
entende	que	toda	manifestação	cultural	possui	um	papel	fundamental	na	
vida	 do	 ser.	 Eles,	 que	 compreendem	 que	 ficar	 de	 braços	 cruzados	
observando	uma	tradição	ser	esquecida	 é	 inútil,	 trabalham	e	 lutam	para	
tornar	algo	que	acreditam	possıv́el.	Durante	todo	esse	tempo,	o	trabalho	e	o	
esforço	não	são	nada	perto	do	lugar	que	eles	constroem	dentro	dos	outros	e	
de	si.	A	quadrilha	Girassol	se	tornou	um	lugar.	Ela	mistura,	inclui,	dá	sentido	
a	qualquer	espaço,	e	isso	a	deixa	eterna	entre	os	jovens,	qualificando	sua	
existência.	E	assim	percebemos	a	importância	de	uma	tradição	tão	forte,	no	
momento	em	que	ela	acolhe	pessoas	e	reúne	tantas	personalidades	num	só	
lugar,	transbordando	pertencimento	e	união.	
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Apresentação da Quadrilha Junina Girassol
Foto:Andrade Fotografia, 2016



O	Centro	de	Assistência	e	Desenvolvimento	Integral

	(CADI):	na	construção	da	cidadania	juvenil

Pedro	Vitor	Hongria	Silva

Participantes do CADI.
Foto: Acervo do CADI, 2018



ovens	 em	 situação	 de	 vulnerabilidade	 social	 não	 estão	 somente	Jcondicionados	ao	tıt́ulo	"pobreza"	na	qual	se	é	 idealizado	pelo	corpo	
social,	mas	 também	 à	 aspectos	 insatisfatórios	da	 cidadania	que	 irão	

compor	em	sua	formação	como	ser-cidadão.	Estes,	por	sua	vez,	são	a	saúde,	
o	 lazer,	 a	 moradia,	 a	 alimentação,	 a	 educação	 de	 qualidade,	 que	 são	
garantidas	pela	Constituição	Federal	brasileira.	A	comunidade	da	Bolıv́ia,	
situada	na	cidade	de	Valença-BA,	é	um	dos	maiores	bairros	do	municıṕio,	
reconhecido	por	possuir	uma	grande	quantidade	de	comércios	e	um	alto	
fluxo	de	pessoas.	Entretanto,	é	também	um	dos	bairros	mais	atingidos	pela	
indefensibilidade,	pois	apresenta	ıńdices	significativos	da	criminalidade	
(tráfico	 de	 drogas,	 homicıd́io,	 roubo,	 etc.)	 e	 uma	 percepção	 repleta	 de	
preconceitos	 perante	 aos	 moradores	 desta	 localidade.	 Como	 as	
comunidades	nem	sempre	se	utilizam	dos	mecanismos	garantidos	pelo	
sistema	governamental,	busca-se,	como	alternativa	para	a	construção	de	
uma	cidadania	juvenil	onde	seja	possıv́el	usufruir	dos	direitos	básicos	da	
cidadania,	projetos	sociais	para	se	unirem	às	necessidades	de	formação	
educacional	dos	seres	agindo	como	transformadores	sociais.	O	bairro	da	
Bolıv́ia	por	sua	vez,	conta	com	o	Centro	de	Assistência	e	Desenvolvimento	
Integral	 (CADI),	 que	 atua	 na	 área	 propondo	 atividades	 de	 inserção	 de	
crianças	e	adolescentes	ao	processo	educativo.	Desta	forma,	esta	pesquisa	
tem	como	principal	objetivo	destacar	a	importância	que	o	CADI	tem	para	a	
formação	de	jovens	em	condição	de	fragilidade	dentro	do	bairro	da	Bolıv́ia	
e	como	suas	ações	impactam	na	vida	dos	partıćipes.
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Atividade lúdica
Foto: Acervo do CADI, 2018



A	pesquisa	teve	a	colaboração	da	
unidade	que	exerce	um	trabalho	
de	atividades	a	mais	de	20	anos	na	
região.	 A	 priori,	 procuramos	
analisar	 textos	 acadêmicos	 que	
abordassem	 questões 	 onde	
envolvessem	 juventude,	 projetos	
s o c i a i s , 	 c i d a d a n i a 	 e	
vulnerabilidade	social.	Após	isto,	
foram	construıd́os	questionários	
de	caráter	qualitativo	que	tinham	
como	propósito	a	percepção	dos	
jovens	quanto	as	intervenções	do	
CAD I 	 n o 	 b a i r r o 	 e 	 em 	 s e u	
cotidiano.	 Dividimos	 em	 três	
grupos	compostos	por	15	jovens.	
O	 primeiro	 questionário	 foi	
aplicado	 a	 um	 grupo	 com	 faixa	
etária	 de	 04	 até	 09	 anos,	 o	
segundo	 com	 jovens	 de	 10	 a	 14	
anos	 e	 o	 terceiro	 entre	 15	 e	 18	
anos.	 Para	 o	 primeiro	 grupo,	
foram	organizados	grupos	 focais	
c om 	 a 	 rea l i z a ç ã o 	 de 	 duas	
perguntas,	 para	 o	 segundo	 e	
terceiro	 grupo	 foram	 feitas	 três	

p e r g u n t a s 	 e 	 a p l i c a d a s	
simultaneamente.	Estas	questões	
b u s c a v a m 	 i d e n t i f i c a r 	 o	
sentimento	 de	 pertencimento	
àquele	 lugar,	 pois	 "o	 lugar	 faz	
parte	de	nosso	cotidiano	e	(...)	é	a	
partir	dele	que	nos	inserimos	no	
mundo"	 (MARANDOLA,	 2012),	
assim,	entender	como	o	espaço	do	
CADI	 altera	 no	 cotidiano	 dos	
jovens	 se	 como	 essencial	 para	 o	
en tend imento 	 dos 	 ganhos	
obtidos	 a	 partir	 da	 convivência	
c o t i d i a n a 	 c o m 	 e l e .	
P o s t e r i o r m e n t e , 	 f o r a m	
entrevistados	 o	 coordenador	 e	
uma	 das	 voluntárias	 do	 projeto	
que	 atua	 como	 psicóloga,	 assim	
como 	 t amb ém 	 en t rev i s t a s	
semiestruturadas	 com	 uma	
s o c i ó l o g a , 	 t r a z e n d o 	 a s	
compreensões	 da	 sociedade	
acerca	da	juventude.
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Promoção de atividades esportivas
Foto: Acervo do CADI, 2018



O	 CADI,	 outrora	 conhecido	 como	 Instituto	 Mutá,	 dispõe	 de	 diversas	
atividades	que	interligam	o	partıćipe	a	dispositivos	socioculturais,	sendo	
elas:	as	salas	de	leituras,	aula	de	percussão,	esportes,	aula	de	canto,	dança,	
teatro,	robótica,	entre	outras,	que	abarcam	uma	média	de	320	jovens.	A	
partir	da	análise	de	dados,	identificamos,	no	primeiro	grupo,	uma	relação	
muito	intensa	com	os	serviços	ofertados,	em	algumas	falas	era	perceptıv́el	
como	as	aulas	eram	cativantes	e	como	despertava	o	interesse	pela	leitura,	
visto	que	essa	polıt́ica	de	inserção	à	literatura	no	paıś	ainda	é	limitada.	Em	
outras	 poucas	 falas	 era	 perceptıv́el	 que	 aquele	 espaço	 ia	 além	 do	 polo	
educacional,	 era	 lugar	 de	 lazer	 e	 de	 alimentação	 para	muitos	 que	 não	
tinham	acesso	a	refeições	de	qualidade.	Assim	como	relatado	na	entrevista	
com	 a	 voluntária	 nota-se	 que	 os	 jovens	 tinham	 discursos	 repletos	 de	
preconceitos	sociais	que	se	tornavam	evidentes	à	medida	dos	encontros	
semanais	 mediado	 pela	 psicóloga,	 abrindo	 espaço	 para	 que	 os	 jovens	
pudessem	falar	e	agir	livremente	para	que	a)	conseguisse	detectar	que	tipo	
de	 ação	 intervencionista	 teria	 de	 ser	 realizado,	 e	 b)	 para	 que	 eles	 se	
sentissem	acolhidos.	Também	descobrimos	ao	longo	das	entrevistas	que	o	
fato	 de	 coexistirem	 facções	 na	 comunidade,	 despertavam-se	 em	 alguns	
adolescentes	o	anseio	pela	participação	nestes	grupos	como,	infelizmente,	
forma	 de	 pertencimento.	 Partindo	 disso,	 o	 CADI	 passou	 a	 viabilizar	
atividades	 como	 reuniões,	 palestras,	 depoimentos,	 acompanhamento	
psicológico	que	visam	promover	educação	como	forma	de	libertá-los	de	
conceitos	e	dar	autonomia	para	desenvolverem	senso	crıt́ico.	Com	 isso,	
obtém-se	como	resultado	uma	redução	significativa	na	reprodução	de	tais	
pensamentos	e	discursos,	passando	a	enxergar	o	bairro	como	um	lugar	
ladeado	de	faculdades	societárias	e	propenso	a	mudanças	positivas	quanto
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os	 indivı́duos	 ali	 viventes.	 Como	 a	 Organização	 Não-Governamental	
(ONG)	tem	como	objetivo	transformar	o	jovem	vulnerável	em	um	cidadão	
consciente	de	seus	direitos	e	deveres,	para	isso	é	executado,	também,	um	
trabalho	com	a	famıĺia.	Ao	ingressar	na	instituição,	uns	são	convidados	a	
acompanhar	 o	 desenvolvimento	 de	 habilidades	 dos	 seus	 respectivos	
parentes	e	outros,	principalmente	as	mães,	são	chamadas	a	atuarem	no	
projeto.	As	mães	aprendem	atividades	voltadas	para	o	cunho	econômico,	
sendo	ensinadas	a	desenvolverem	formas	de	sustento	para	o	seio	familiar,	
ao	mesmo	passo	que	acompanham	seus	filhos.	Contudo,	ainda	existem	
muitos	 desafios	 para	 que	 o	 CADI	 consiga	 alcançar	 os	 resultados	
esperados.
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Promoção de atividades esportivas
Foto: Acervo do CADI, 2018



46

Aula de dança 
Foto: Acervo do CADI, 2018



Por	mais	que	existam	polıt́icas	do	próprio	projeto	para	atrair	a	participação	
familiar,	 ainda	 é	 pouco,	 e	 essa	 falta	 de	 aproximação	 dos	 pais	 impacta	
diretamente	na	forma	como	os	jovens	atribuem	determinada	importância	às	
ações,	porque	os	espaços	que	estes	jovens	frequentam	(casa,	rua,	escola,	etc.)	
podem	ser	agentes	que	unem	ou	que	separam	do	progresso	da	cidadania.	
Por	isso,	a	importância	do	CADI,	como	projeto	social,	para	a	sociedade,	em	
especial	as	partes	periféricas	(como	o	locus	em	questão),	está	diretamente	
ligada	aos	benefıćios	que	são	 rendidos	a	 curto	e	médio	prazo.	A	 sutileza	
dessa	 instituição	 transforma	 pessoas,	 e	 as	 pessoas	 estão	 inseridas	 na	
sociedade,	e	isto	como	consequência	transformará	o	espaço	como	um	todo,	
assim	temos	uma	transformação	social.	Repensar	os	conceitos	de	cidadania,	
onde	seja	proporcionado	para	todos	os	cidadãos	sem	distinção	de	gênero,	
raça,	classe	social	é	conseguir	repensar	o	valor	do	ser	humano.	O	significado	
que	 o	 CADI,	 e	 pessoas	 que	 trabalham	no	CADI,	 trazem	para	 a	 sociedade	
engendram	uma	nova	 realidade,	 uma	que	 acolhe	 e	 inclui	 os	 socialmente	
vulneráveis.
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Pesquisadores do Projeto da Rádio IFBA - Valença
VI Encontro de Pesquisadores da Rádio, Poço Verde - SE, 2018
Foto: Patrícia Moreira
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Rosangela	Patrícia	de	Sousa	Moreira
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Colégio	da	Polícia	Militar	da	Bahia	/	Unidade	Lobato	
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	Orientadores	presentes	nesta	edição

Tânia	Maria	Hetkowski
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