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Quadro do artista Marcos Lopes representando
casas coloniais.
Fonte: Autora, 2018

4

Apresentação
Ao completarmos a 5ª edição, celebramos também a continuidade de um projeto
que visava e continua na perspectiva de potencializar outras experiências de nossos
alunos. Alunos que acreditam em outro caminho da educação, o que ensina através da
pesquisa a reconhecer seus espaços e a (re)descobrir seu lugar!
Para esta edição, apresentamos o pesquisador Doutorando em Educação Profº
Inaiá Brandão, que nos traz uma abordagem acerca das geotecnologias no processo de
pesquisar sobre o lugar e o embricamento com a educação científica. E neste caminho,
presenteamos nossos leitores com cinco textos acompanhados das percepções de
nossos jovens pesquisadores das escolas parceiras do Projeto da Rádio. Cada texto é um
convite a conhecer um pouco mais sobre como estes pensam e enxergam seus lugares a
partir de uma discussão singular!
Boa leitura e até a próxima edição!
Patrícia Moreira
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Movimentos “caleidoscópicos” de pesquisa:
o imbricamento entre Geotecnologias, Lugar
e Educação Científica
Inaiá Brandão Pereira
Pela fresta observo a dança das cores
nos vidros recortados.
Separam-se, aglutinam-se,
desenham maravilhas
Como se bailassem calçando sapatilhas.
A cada movimento, uma surpresa,
a mesma flor concebida com destreza,
em seguida se espalha e se desfaz.
Por trás de seu processo giratório,
o caleidoscópio avisa:
a forma é fugaz e imprecisa
e o colorido de hoje é provisório.
FIGUEIREDO (2000)

O

s versos do poema intitulado “caleidoscópio”, escrito por Flora Figueiredo, nos
remete à dinamicidade e fugacidade dos processos que constituem a vida. Esta,
permeadas por dinâmicas demarcadas pelo tempo, observadas de diferentes
maneiras, como se olhássemos pelas diferentes cores e lentes do “caleidoscópio”,
explicitando as transformações que são inerentes as dinâmicas da vida, sociais ou
mesmo socioespaciais, que se estabelecem nos lugares, nas cidades e nos mais distintos
espaços.
Além disto, o que pode representar esses caleidoscópios? Quais sentidos, olhares nós
podemos a partir deles representar? Quantas cores, poemas, observações nós
podemos fazer? Então um “olhar caleidoscópico”, pode representar uma multiplicidade
de olhares e combinações diversas, como as imagens produzidas pelos reflexos
provocados ao passar da luz, que ao entrar em contatos com os espelhos, produzem
reflexos e novas imagens, ditados pelo um movimento produzido em cada giro do
caleidoscópio.
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Desta maneira, essas imagens correspondem aos resultados dos diferentes
movimentos de pesquisa dos estudantes do projeto da Rádio da Escola na Escola da
Rádio, nos quais cada sujeito investiga, analisa, se aprofunda em dinâmicas
socioespaciais materializadas em seus lugares de vivência e experiência. A cada
pesquisa produzida, em movimentos de colaboração, os pesquisadores, como
espelhos, emitem seus reflexos e projetam suas imagens, todas peculiares, que
demonstram suas essências, singularidades e sensibilidades, mas que juntas formam
um grande conjunto, no qual “os diferentes se complementam”.
Desta maneira, constroem e aprofundam conhecimentos sobre os espaços nos quais
vivem e constroem suas relações de pertencimento, de vizinhança, identidade,
agregando um outro sentido, outras experiências na construção do conhecimento,
catalisando processos de pesquisa potencialmente significantes para estes sujeitos,
pois ao pesquisar sobre os seus “lugares”, podem ampliar ainda mais a consciência
sobre a sociedade em que vive e aprofundar seus laços de pertencimento com o Lugar.
Esse movimento dos pesquisadores da rádio, em que se estabelece a investigação
entrelaçada com o Lugar, cabe também um questionamento simples, que Lugar? Que
Lugar é esse? Qual entendimento de Lugar estamos nos referindo nesse texto?
Perguntas simples, porém, norteadoras dos passos dessa escrita. Assim, devemos
ressaltar a concepção de Lugar, como espaço da experiência e vivência humana, no qual
construímos nossas primeiras relações sociais e entramos em contato com o “mundo”,
porém dotado de imensa complexidade, pois a ele convergem os fenômenos de todas as
escalas. O Lugar seria então o “microcosmos”, como afirma Relph (2012),
“Lugar não é meramente aquilo que possui raízes, conhecer e ser conhecido no
bairro; não é apenas a distinção e apreciação de fragmentos da geografia. O núcleo
do significado de lugar se estende, penso eu, em suas ligações inextricáveis com o
ser, com a nossa própria existência. Lugar é um microcosmos. É onde cada um de
nós se relaciona com o mundo e onde o mundo se relaciona conosco. O que
acontece aqui, neste lugar, é parte de um processo em que o mundo inteiro está de
alguma forma implicado. Isso é muito existencial e ontológico. Mas é também
econômico e social, pois em toda parte estamos presos em maior ou menor grau
presos as forças neoliberais e da globalização. (RELPH, 2012, p. 31).
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Então ao elaborarem suas pesquisas sobre e no Lugar, os estudantes do Projeto da
Rádio, compõem objetos de pesquisa, estudam fenômenos, os quais apesar de serem
próximos à suas realidades, expressadas nas relações de vizinhança, familiares, na
vida em comunidade, no bairro, nas prática sociais essenciais à manutenção da vida, e
ao mesmo tempo são transversalizados por processos globais, econômicos, políticos,
sociais, neoliberais, os quais se impõem e são instituídos nesses espaços. Portanto,
investigar o Lugar, é confrontar-se com os mais distintos e complexos processos
sociais e potencial para compreensão de diversos aspectos da sociedade.
Por outro lado, ao elaborarem esses processos de investigação, os sujeitos
pesquisadores também constroem geotecnologias, ou melhor, conhecimentos
geotecnológicos. Neste momento, você pode indagar-se como? De que forma esses
estudantes constroem conhecimentos geotecnológicos? Para buscar respostas para
tais questionamentos, precisamos nos entender que as Geotecnologias não são
apenas as avançadas imagens de satélites, mapas digitais, o Sistema de
Posicionamento Global (mais conhecido como GPS), mas está relacionado a uma
diversidade de conhecimentos produzidos sobres os espaços geográficos, humanos,
sociais.
Precisamos então primeiramente, entender que as tecnologias são resultados da
criatividade humana, sempre foram criadas ao longo da história pelo ser humano com
a finalidade de suprir as suas necessidades. Até adentrarem na “Era digital”,
conhecimentos e tecnologias foram construídos ao longo da história da humanidade e
ajudaram a materializar as tecnologias mais avançadas deste século XXI. Tais
experiências não foram diferentes com as geotecnologias, pois podemos considerar
como geotecnologias, os primeiros mapas esculpidos em placas de argila na
Mesopotâmia, os antigos mapas medievais, os relatos de viajantes (repletos de sensos
de orientação e localização) descrevendo detalhes dos lugares por onde passaram,
informações que eram extremamente valiosas e são também geotecnológicas.
Certeau (2008) faz uma referência às dinâmicas, conhecimentos e experiências que
podem envolver os conhecimentos geotecnológicos, ao discutir sobre os mapas,
afirmando que
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Cada mapa desse, é um memorando que prescreve ações. Aí domina o percurso a
fazer. Engloba os elementos do mapa, bem como a descrição de um caminho a
efetuar é acompanhada hoje de um desenho apressado que traça já no papel, em
citações de lugares, uma dança de passos através da cidade: “vinte passos bem em
frente, depois dobre a esquerda, e depois ainda quarenta passos...” O desenho
articula práticas espacializantes, como os planos itinerários urbanos, artes de
gestos e relatos de passos, que servem para os japoneses como “caderninhos de
endereços”, ou como o admirável mapa asteca (século XV) que descreve o êxodo
dos Totomihuacas em um traçado que não segue o relevo de uma estrada (ainda
não havia) mais “um diário de marcha” – traçado escalonado por marcas de passos
com distâncias regulares entre eles e pelas figuras de acontecimentos sucessivos
no decorrer da viagem. (CERTAU, 2008, p. 206).

As palavras de Certau, nos leva a compreender as que as geotecnologias
pressupõem uma ligação direta dos sujeitos com seus lugares, nos percursos
traçados e na construção simbólica dos mesmos (PEREIRA, 2015). Pode-se afirmar,
então, que as geotecnologias estão relacionadas a uma necessidade do ser humano
de expressar as experiências constituídas em seus espaços vividos, bem como
compreender os diferentes fenômenos que neles existem. Deste modo, não é
equivocado afirmar que ao investigar sobre os fenômenos existentes no Lugar, os
estudantes construam “conhecimentos geotecnológicos”, uma vez que se debruçam,
buscam diferentes formas de expressar as dinâmicas socioespaciais concretizadas
em narrativas, relatos, mapas mentais, croquis, fotografias referenciadas e/ou
georreferenciadas a partir do e no Lugar.
Deste modo, as pesquisas dispostas nas páginas desta revista, denominada de
“Caleidoscópio”, estabelecem-se em um movimento de imbricamento entre Lugar,
Geotecnologias e Educação Científica, construída pelos meninos e meninas do
Projeto da Rádio. Um movimento de educação, no qual os seres humanos,
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[...] educam-se em comunhão, ajudados pelo mundo. Quanto mais se questiona
o educando como ser do mundo e com o mundo, mais se sentirá desafiado. É na
ação refletida do seu relacionamento com o mundo e nos novos desafios que o
educando vai sendo suscitado por essa dinâmica, crescendo no espírito crítico,
em toda dimensão humana [...] Educação é, pois, um processo de uma ação que
não se limita à família, à escola, mas invade a rua, a sociedade e a vida. (PEREIRA,
2012, p.151)

Desta maneira os pesquisadores transitam, vivenciam e experienciam os
caminhos à uma Educação Científica, pautados na composição de uma outra
concepção de Ciência, as quais valorizam as referências, saberes, subjetivados e
conhecimentos dos sujeitos elaborados em seus lugares. Uma concepção para
lembrarmos que fazer ciência, é antes de tudo “ser” humano, praticar e valorizar o
conhecimento produzido pela humanidade e neste, o humano, sempre está potencial
para transformação de suas vidas e da própria sociedade.
REFERÊNCIAS
CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.
FIGUEIREDO, Flora. O trem que traz a noite. São Paulo, SP: Novo Século, 2000.
PEREIRA, A. S. Mangueira: História, luta, resistência, uma vida, uma proposta. CARTOGRAF:
Salvador, 2012. 320p
PEREIRA, I. B. Educação Geográfica e Geotecnologias: construindo estratégias à compreensão do
Lugar no Ensino Fundamental. Dissertação (Mestrado). Departamento de Educação, Universidade
do Estado da Bahia, Salvador, 2015. 183p.
RELPH, E. Reflexões sobre a emergência, aspectos e essência de lugar. In: MARANDOLA JR, E.;
HOLZER, W.; OLIVEIRA, L. de. Qual o espaço do lugar? São Paulo: Perspectiva, 2012. p. 17-32.
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Pilhas de cadeiras quebradas.
Fonte: Autora, 2018.

Desafios do/no IFBA Campus Valença: uma discussão
sobre restrições finaceiras e preservação patrimonial
Isa Mairy Tomé Oliveira Palmeira
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O

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - Campus Valença,
abre suas portas a jovens e adolescentes de diversas faixas etárias e classes
sociais, dando-lhes a oportunidade de aprender num espaço amplo, com
professores de qualidade, em uma estrutura dotada de laboratórios de química, física,
biologia, matemática, informática, aquicultura e turismo. Contudo, assim como outras
esferas do serviço público, nos últimos dois anos, a instituição vem passando por cortes
em seu orçamento, que vem comprometendo algumas propostas de manutenção do
Campus. Como reflexo, destacam-se algumas questões que podem ser pontuadas no
funcionamento dos instrumentos de fundamental importância para o
desenvolvimento estudantil de cada indivíduo, como os próprios laboratórios citados
anteriormente, aparelhos audiovisuais utilizados nas salas de aula, disponibilização de
computadores para pesquisa na biblioteca e o funcionamento dos aparelhos de
refrigeração das salas.
Por outro lado, para além das adversidades financeiras, os estudantes contribuem de
forma significativa para a depredação da infraestrutura do instituto: quebram e riscam
as carteiras, desperdiçam demasiadamente a comida do refeitório, danificam os
computadores dos laboratórios, entre outras ações que interferem no progresso da
instituição que não detém recursos para substituição ou renovação do que se tem
perdido.
Diante do exposto, o projeto teve como principal objetivo evidenciar problemas vividos
pela instituição, em especial, no Campus Valença, bem como conscientizar os discentes
acerca da necessidade de preservação desse espaço, pois, além de ser um bem público,
está repleto de possibilidades de aprendizado e encaminhamentos para um futuro de
crescimento educacional a outras gerações de toda região.
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Cadeira danificada.
Fonte: Autora, 2018.
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Além de algumas observações empíricas, buscou-se a aplicação de questionários que
retratassem / demonstrassem o perfil dos estudantes e suas percepções acerca da
problemática central dessa investigativa. As informações, bem como o registro de
imagens e vídeos, foram concedidas através deste método, sobretudo com alunos do
primeiro ano, porque como “calouros” da instituição, provavelmente, não teriam
muito conhecimento sobre os problemas enfrentados, porém alunos concluintes
também foram entrevistados visando identificar como aqueles que estavam ali por
mais tempo se portavam diante das restrições impostas neste momento ímpar.
Paralelo ao trabalho de entrevista com os estudantes foi feita uma observação em sala
de aula como nos espaços comuns do Campus, para analisar se suas ações eram
condizentes com as respostas dadas por ambos os grupos.
O trabalho de investigação, através dos dados coletados com estudantes do próprio
Campus, revelou contradições entre falas e comportamento estudantil sobre as
dificuldades e necessidades de preservação da estrutura pública que os assiste.
Alguns exemplos podem ser citados através do amontado de carteiras quebradas,
depositadas em certo ponto do Campus, que por serem tombadas, também não
podem ser doadas para outras instituições reformarem e porem a uso. Muitos
criticaram sobre o refeitório, mas insistem em pegar a comida simplesmente para
desperdiçar. Outro problema recorrente é a racionalização do uso dos aparelhos de
refrigeração nas salas de aula, que por vezes são deixados ligados e as portas abertas,
evidenciando a clara falta de responsabilidade com o nosso lugar.
Na busca por manter o funcionamento em sua essência, a gestão do campus criou
algumas alternativas paliativas para equilibrar as despesas com os sucessivos cortes
no orçamento, como limitar horários para uso dos condicionadores de ar, iluminação
de pavilhões e ordem de prioridades para visitas técnicas. Mas tais ações de pouco
surtem efeito sem o apoio da comunidade estudantil.
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Armário da biblioteca danificado.
Fonte: Autora. 2018.
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Curiosamente, ao traçar um paralelo do IFBA e uma escola estadual, percebemos
que, infelizmente, a realidade daqueles estudantes é totalmente diferente: em
muitas salas não há ventiladores, a merenda escolar não é o suficiente, as carteiras
são desconfortáveis, não há laboratórios para pesquisas, enfim, a estrutura não se
compara ao Instituto Federal da Bahia. Mais de 70% dos alunos que responderam
nossas perguntas, disseram gostariam de ter a oportunidade de um ensino de
qualidade, possibilidades de expansão do saber, queriam um laboratório, uma
quadra, coisas que eles percebiam que o IFBA poderia ofertar.
Cabe aqui uma reflexão: até que ponto, em nossas ações diárias no Campus do
IFBA em Valença, vamos agir de forma inconsciente para os futuros alunos da nossa
instituição? Conhecemos a realidade deles, pois muitos viemos de escolas públicas da
rede municipal ou estadual e passamos pela situação de não ter merenda ou um
ventilador que funcionava. Como nós agimos ao perceber que estamos quebrando de
pouco em pouco a chance que esses meninos têm de crescer? Não apenas
academicamente, mas socialmente, emocionalmente. Não podemos esquecer que a
nossa Instituição é mais que meros pavilhões preenchidos por salas de aula, ela é lar
de muitos adolescentes que traçam sua vida a partir dele e levam vestígios do IFBA
dentro de si.
Neste sentido, corroboramos com Moreira (2015), quando o lugar e todos os
sentimentos que o envolvem estão diretamente interligados a questão temporal, pois
lugar e tempo formam o que conhecemos como memória. Assim, mesmo diante das
atuais problemáticas, o Campus sempre assume para seus estudantes, a posição
topofílica (TUAN, 1983), como um lugar de pertencimento, lembranças, crescimento,
e, sobretudo, de transformações.
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Banco quebrado do refeitório.
Fonte: Autora, 2018
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Diante das discussões levantadas a partir do processo investigativo,
percebemos que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia traz
em seu nome uma responsabilidade como agente contribuinte para a formação de
cada indivíduo, tanto acadêmica como social, visto que a preservação ao patrimônio
público da sua instituição demonstra mais que respeito, mas um caráter exímio que os
acompanha. Afinal, entendendo o espaço escolar como pertencente ao meio ambiente,
conforme a lei máxima brasileira de 1988, em seu artigo 225, a violação do ambiente
acadêmico constitui um crime contra si e ao Estado. Neste sentido, fica claro que o
trabalho de gestão administrativa do Campus Valença não se completa sem a parceria
de seus principais agentes: os estudantes, que neste momento de instabilidade
financeira, precisam de um olhar e um zelo para com a estrutura física e educacional,
preservando-as para futuras gerações.
Referências bibliográficas
BRANDÃO, C. A. L. As cidades da cidade. Belo Horizonte: UFMG, 2006.
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos.
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10645661/artigo-225-da-constituicaofederal-de-1988. Acesso em 26 de Novembro de 2017
MOREIRA, R.P.S. O lugar da pesquisa na educação geográfica: relatos de
experiências dos alunos do ensino médio - IFBA/campus Valença. Dissertação de
Mestrado. Universidade do Estado da Bahia – UNEB, 2015. 110.p
TUAN. Y. Espaço e Lugar: A perspectiva da experiência. Tradução de Lívia de Oliveira.
São Paulo: Difel, 1983.
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Parque de Pituaçu: descortinando sua reserva
ambiental
Joana Gabriela Coutinho Soares

Pedalinhos na lagoa
Fonte: Autora, 2018
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C

onsiderado uma das maiores e mais
preponderantes reservas
ambientais da cidade de Salvador, o
Parque Metropolitano de Pituaçu, além
de possuir suas poligonais fronteiradas
com os bairros: Imbuí e Patamares, fica
localizado entre a orla do bairro de
Pituaçu (Avenida Otávio Mangabeira) e a
Avenida Luís Viana Filho, usualmente
conhecida como Avenida Paralela, ou
simplesmente Paralela, (em frente ao
Centro Administrativo da Bahia - CAB).
Tendo como objetivo salientar a
importante eminência da reserva
ambiental que o Parque abriga, a
pesquisa busca não só descortinar seu
histórico sobre a preservação da Mata
Atlântica, mas também evidenciar a sua
interação com a população local e
adjacências, que é recebida todos os dias
da semana, das 6h às 19h (de segunda a
sexta) e das 7h às 18h (durante o fim de
semana), com muitas atividades de
entretenimento, desenfado e lazer. A
metodologia de pesquisa empregada
para o desenvolvimento dessa se baseou
em dois momentos: o primeiro se
concretizou na aproximação do objeto de
estudo, por meio da pesquisa
documental, realizada em sites, em livros,
jornais, revistas, artigos científicos, entre
outros; o segundo momento foi a
pesquisa de campo, onde se constituiu o
real contato com o espaço estudado, por
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Lagoa do Parque Metropolitano de Pituaçu.
Fonte: Autora, 2018.

intermédio de visitas e entrevistas, com
questionários pré-estabelecidos,
buscando conhecer, verdadeiramente, a
realidade cotidiana do local. Além
disso, as entrevistas serviram para
conceber uma notável visão nos
frequentadores acerca da reserva e
assuntos pertinentes à necessidade de
preservação da natureza; também foi
possível enxergar a relação de
pertencimento dos frequentadores
com o ambiente. O Parque assenhora
um museu ao ar livre, que ocupa cerca
de 53 mil metros quadrados, chamado
de Espaço Mário Cravo (também
conhecido como Parque das
Esculturas), o qual é constituído de uma
exposição permanente, com cerca de
800 obras do artista plástico baiano
Mario Cravo Júnior, esse que possui um
ateliê localizado dentro do parque. A
Lagoa de Pituaçu criada,
artificialmente, através do
represamento de uma das afluentes do
Rio das Pedras, no começo do século XX
(1906) - muito antes do próprio Parque
- para o abastecimento da cidade, no
governo estadual de José Marcelino de
Sousa. Ao longo do tempo o uso das
águas foi suspenso devido aos
desgastes e degradação, causada pela
intensa ocupação populacional nos
anos 1960 na região.

Parque infantil.
Fonte: Autora, 2018.

Atualmente possui 200 hectares e sofre, não só com a seca, mas também com a falta de
cuidado por parte dos moradores das redondezas. Entre 1969 e 1970, a Companhia
Metropolitana de Águas e Esgotos delimitou uma área verde ao redor da Área da
Represa Pituaçu, assim nascendo o Parque Metropolitano de Pituaçu. Esse só veio a ter
o seu registro formal em 4 de setembro de 1973, através do Decreto Estadual n°
23.666, promulgado pelo governador ACM (Antônio Carlos Magalhães). E somente em
12 de abril de 1978 foi decretada a utilidade pública do terreno, por intermédio do
Decreto Estadual n° 23.113, promulgado no governo de Roberto Santos. Em meados
do mês de dezembro no ano de 2006, por meio do Decreto Estadual n° 10.182, o
governador Paulo Souto, instituiu as poligonais do Parque, submetendo-as ao PDDU
(Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano) de 2004, o que diminuiu
significativamente a área de preservação do Parque. Hodiernamente todo o conjunto
da reserva (o parque, a lagoa, a exposição permanente) sofre reformas.
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19

Ateliê do artista Mário Cravo.
Fonte: Autora, 2018.
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Outrossim, atualmente a reserva possui uma enorme significância no lazer
metropolitano por possuir trilhas ecológicas, uma ciclovia de aproximadamente 15
km, bicicletas disponíveis para aluguel, um píer com pedalinhos, centros comerciais
que disponibilizam de uma gama de produtos e serviços, parques infantis gratuitos
(somente a cama elástica é paga), possui estacionamento (também gratuito), tornase alvo de muitas famílias e grupos sociais, o que faz com que o Parque receba
centenas e, por vezes, milhares de pessoas durante os fins de semana. Ademais, é
convocada a pauta pertinente à questão ambiental, já que o Parque engloba em si
uma requintada biodiversidade composta por mais 200 espécies da fauna e flora.
Além de sua magnitude hídrica para o Município, ao estar inserida na bacia
hidrográfica do rio das Pedras, sendo que de um de seus afluentes – o Rio Pituaçu –
foi formado um reservatório artificial que constitui um dos maiores espelhos d'água
da cidade de Salvador: a Represa de Pituaçu.
Existe uma problemática central e primordial acerca do resguardo da reserva, pois
devido à localização do terreno e a disputa de empresas por terrenos circunjacentes,
por vezes, põe em risco parte do lote de terra que está sob a tutela do parque.
Destarte, é possível inferir que o Parque possui a sua individualidade baseada na
utilidade que o mesmo representa para alguns grupos específicos voltados para
esportes e ambientalismo e para a população de uma forma geral. Não obstante o
diminuto zelo por parte das autoridades, da circunvizinhança e de empresas
interessadas nos terrenos, o Parque ainda se mantém e se sustem integrando o
restante, de pouco menos de 10%, da Mata Atlântica existente no Brasil.

Colocar uma foto
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Os guardiões do lugar: memórias de Taperoá
registrada nas obras de artistas locais
Kelly Clécia dos Santos

Quadro do artista Marcos Lopes representando um casarão colonial
Fonte: Autora, 2018
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O

ser humano é capaz de reviver
fatos de seu passado a todo
instante, no simples ato de
recordar ou recontar histórias. Não
obstante, outros buscam através da arte
representar tempos passados do lugar
onde vive e consequentemente,
te rm i n a m p o r c ri s t a li z á - lo e m
desenhos, telas, ou linhas de um poema.
Eis o artista como um importante
guardião da memória, um elo entre o
passado e presente, o maestro que
registra através do seu ofício, o lugar
que o ímpeto da modernidade
modificou. Logo, esta pesquisa
evidencia a importância dos artistas
locais e suas obras na memória de
Taperoá, considerando que algumas
obras nunca chegam a ser
contempladas por moradores ou
visitantes, pelo simples
desconhecimento de sua existência.
No cenário regional, Taperoá-BA é uma
cidade agraciada com grandes artistas,
que por sua vez, desenvolveram laços
identitários e amorosos com a sua terra.
Estes eternizam a imagem do espaço Quadro do artista Marcos Lopes representando
casas coloniais.
por eles habitado e atribui signos do seu
Fonte: Autora, 2018
lugar com tamanha sensibilidade em
suas obras. As características espaciais
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Quadro do artista Marcos Lopes representando
uma casa colonial.
Fonte: Autora, 2018.

"As diferentes memórias estão presentes no tecido urbano, transformando espaços em
lugares únicos e com forte apelo afetivo para quem neles vive ou para quem os visita.
Lugares que não apenas tem memória, mas que para grupos significativos da
sociedade, transformam-se em verdadeiros lugares de memória" Gastal (2002:77). E
através da pesquisa foi possível perceber que assim é Taperoá para os seus artistas, um
verdadeiro lugar de memória, onde foi desenvolvido por esses guardiões, um
sentimento de pertencimento, uma afetividade e significados que elevam a cidade para
uma categoria além de local. E por essa conexão as diferentes memórias do lugar são
registradas de maneira única não apenas em suas mentes, mas também em suas artes.
Todo esse sentimento do artista em relação ao lugar foi percebido através de
entrevistas e principalmente de livres depoimentos, no qual estes deixavam explicito
os fortes laços com Taperoá e sua preocupação com o processo de desmemorização
que a cidade vem sofrendo. Dentre os grandes artistas de Taperoá, Seu Miguel se
destaca como guardião da memória, é um dos mais velhos artistas, carregado de
múltiplos talentos e um verdadeiro museu vivo da cidade, esse senhor tem importantes
registros de características socioespaciais passadas, desconhecidas por grande parte
da comunidade.
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Em contraste com Seu Miguel, um grande jovem artista, Marcos Lopes, tem
registrado em obras um grande alvo do processo de desmemorização, os
casarões coloniais da cidade. Apesar da pouca idade Marcos faz pesquisas
sobre casarões que foram substituídos por outras construções e baseado em
fotos antigas, estudos arquitetônicos e informações de famílias antigas, os
trazem de volta a memória, pintados em telas.
A memória é um valioso e importante patrimônio invisível e os artistas,
verdadeiros guardiões do lugar, tem a sensível habilidade de dar forma a esse
patrimônio abstrato através de traços, formas e cores. Conhecer os artistas de
Taperoá e suas obras é também conhecer a memória do lugar, podendo fazer
uma visita ao passado constantemente. Através das obras de alguns artistas foi
possível saber, por exemplo, que uma construção moderna outrora era um
cineteatro, palco de grandes histórias que a maioria da população desconhece,
assim como também desconhece grandes informações conservadas e
registradas em arte.
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Marcos Lopes, jovem artista da cidade de Taperoá
Fonte: Autora, 2018

Seu Miguel, artista da cidade de Taperoá.
Fonte: Autora, 2018.
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Esculturas na residência do artista Seu Miguel
Fonte: Autora, 2018

O Forte de Santo Antônio: Contando a
História Conexão Brasil-Portugal
Larissa Santos Silva e Wendy Costa Rocha

Forte de Santo Antônio, foto tirada na proximidade do Forte
de Santa Maria
Fonte: Autoras, 2018

O

Forte Santo Antônio da Barra
localiza-se na ponta do Padrão, na
cidade de Salvador, no estado da
Bahia, Brasil. Em 1501, durante a primeira
expedição exploradora a Americana
Lusitana, os portugueses, colonizadores,
aportaram na Barra, negociaram com os
índios e instalaram-se. O dia da chegada
destes, era o dia de todos os santos, assim
sendo batizada essa terra como a Baía de
Todos os Santos. O local no qual os
portugueses aportaram ficou conhecido
como Ponta Padrão, sendo mais tarde
denominado Ponta de Santo Antônio, onde
foi construído o primeiro Forte do Brasil.
Estima-se que tenha sido realizado pelo
donatário da Capitania da Bahia, Francisco
Pereira Coutinho, foi reconstruído em
forma ortogonal entre 1596 e 1602,
projeto atribuído ao engenheiro-mor,
Leonardo Torriane. Nesse contexto, esta
pesquisa foi desenvolvida com o objetivo
de investigar e propagar a história
vivenciada pelo forte de Santo Antônio, de
modo que este foi um dos principais elos
entre Brasil e Portugal durante o período
colonial. Além de buscar demonstrar a sua
importância na atualidade enquanto
espaço histórico turístico, bem como para
os moradores da cidade de Salvador e
turistas que pela cidade passam.
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Farol e canhão do Forte de Santo Antônio
Fonte: Autor, 2018

O Forte exerceu grande importância
como meio de proteção da colônia
portuguesa, exemplificando com a
Invasão holandesa, onde foi ocupado
pelos holandeses e recuperado no ano
seguinte. Durante o governo-geral de João
de Lencastre (1694-1702) foi reedificado
e recebeu um farol, isso aconteceu após o
n a u f rá g i o d o g a l e ã o S a n t í s s i m o
Sacramento, capitania da frota da
Companhia Geral do Comércio Brasil,
numa bacia de areia no Rio Vermelho no
dia 5 de maio de 1668, sendo este farol, o
primeiro a ser construído em toda
América do Sul. Utilizado através da
queima de óleo de baleia, este passou a
ser chamado de Vigia da Barra ou de Farol
da Barra.

Canhão exposto no pátio do Farol
Fonte: Autor,2018
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Ponto de observação do Forte.
Fonte: Autor, 2018.

Em 1705, o Senado da Câmara de Salvador solicitou ao governador-geral d. Rodrigo
da Costa (1702-1705), que Santo Antônio de Lisboa sentasse praça nesta
fortificação, no posto de Capitão. A proposição foi aceita, tendo o governador-geral
expedito em ordem, no dia 16 de julho do mesmo ano, ao provedor-mor da Fazenda
Real do Estado do Brasil, para que o santo assentasse praça no posto de Capitão
intertenido, com o soldo sendo pago ao síndico do Convento de São Francisco, no
qual foi aprovado pela Coroa por alvará de 7 de abril de 1707. Posteriormente, pelos
decretos de 13 de Setembro de 1810 e de 25 de novembro de 1814, o soberano
promoveu o santo aos postos de Major e de Tenente-Coronel, respectivamente. Em
1903, novos reparos na estrutura do farol e nas casas dos faroleiros foram
realizados. Em 1906, o Ministério do Exército cedeu o edifício mais próximo ao
Farol, no terrapleno, para servir de residência aos faroleiros, e em agosto de 1907 a
Capitania dos Portos recebeu o dinheiro necessário para consertos gerais e pintura
externa e interna do farol e a casa dos faroleiros, os mesmos reparos foram repetidos
nos anos de 1933, 1934 e 1935.
De propriedade da União, o Forte de Santo Antônio da Barra, Fortaleza da Barra, foi
tombado pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1938. A
partir do século XX passou a ser administrado pela Marinha doBrasil, após uma
inspeção realizada pelo então Capitão de Mar e Guerra Max Justo Guedes foram
executadas, de junho de 1974 a 31 de março de 1975, obras de adaptação para a
instalação da Seção do Museu Naval e Oceanográfico em suas dependências. Novas
obras para ampliação do Museu e o amparo do forte e farol foram executadas em
1990, com o apoio da empresa AGA S/A e pessoal da guarnição do navio balizador
Faroleiro Nascimento, da Marinha brasileira, tendo sido homenageado com uma
emissão Filatélica da ECT da Série Faróis Brasileiros, emitido em 28 de setembro de
1995. O forte integra o Projeto de revitalização das Fortalezas Históricas de Salvador,
da Secretaria de Cultura e Turismo em parceria com o Exército Brasileiro.
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Voltou a sofrer intervenção de restauro no período de 1995-1998 com recursos
oriundos da Fundação de Assuntos do Mar através de convênio firmado com o
Ministério da Marinha, passando a abrigar o Museu Náutico da Bahia a partir de 10 de
dezembro de 1998. A metodologia aqui utilizada foi a exploração oral, esta na qual foi
realizada através de entrevista durante a pesquisa a campo a fim de juntar subsídios
para discussões acerca do objeto de estudo, além da pesquisa bibliográfica a acervos.
Foi através da ida a campo que foi possível perceber a notoriedade que o Museu
Náutico dá a história do Forte ao conservar algumas partes de sua estrutura em sua
forma original apesar das revitalizações e reparos, para que dessa maneira, os
visitantes possam entender de que maneira eram construídos os fortes no século XVI.
As visitas ao Forte são guiadas por um funcionário do Museu que ao longo do caminho
explica toda a história do Forte e sua importância na proteção da costa baiana. Nesta
mesma visita, é possível e permitido que o visitante suba até o topo do Farol, no qual a
visão periférica que o espaço oferece não é somente a do mar, mas de uma quantitativa
parte do bairro da Barra.

Painel de miniaturas de navios em Museu Náutico
Fonte: Autor, 2018

Para a realização da visita é preciso que seja pago uma taxa, no entanto para incentivar o
aprendizado, o Museu investe no social ao abrir suas portas para visitas gratuitas de alunos de
escolas públicas, juntamente com seus professores. O Forte de Santo Antônio demonstra sua
importância ao revelar os feitos e achados de embarcações que naufragaram, onde atualmente
se encontra o Museu Náutico, aberto a visitações, com peças originais, a exemplo dos primeiros
faróis que foram utilizados e depois substituídos por novos, devido ao avanço tecnológico, que
propiciaram uma melhor navegação. Também no Museu encontram-se mapas e pinturas que
revelam a capital nos primórdios de seu desenvolvimento. Através de uma atuação sociocultural
que o Forte de Santo Antônio, que abriga o Museu Náutico, oferece um espaço para que não só
turistas, mas os próprios baianos possam se aproximar e conhecer melhor a história colonial do
seu país. O Forte também é um dos principais pontos turísticos da capital, onde muitos
costumam ir para não só apreciar sua vasta história, mas também o pôr do sol no Farol da Barra.
Após todas as entrevistas e pesquisas realizadas chegamos ao entendimento que se faz
imprescindível a divulgação e a valorização da história que este Forte conta, pois remonta todo o
início da colonização portuguesa nas Américas, desde a época em que o Brasil era somente uma
colônia de exploração até a chegada da família real, em 1808. Além de contar de que maneira os
colonizadores influenciaram na cultura brasileira, com a miscigenação.
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Vista do pátio do Forte.
Fonte: Autor, 2018.

As Ganhadeiras de Itapuã: cantando histórias do
poético bairro da orla de Salvador
Louise Victoria Marques Prado e Clesialane Santana Pereira

Ganhadeiras na praia de Itapuã.
Fonte: Autoras, 2018.
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Placa da praia.
Fonte: Autoras, 2018.
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tapuã é um bairro da orla de
Salvador, na
Bahia. O bairro está
localizado em uma espécie de enseada
formada por águas límpidas, num mar
tranquilo, cantado em verso e prosa por
Vinicius de Morais e Toquinho. No passado,
existia uma pequena vila de pescadores
que exploravam a pesca de baleias, para
produção de óleo refinado. Bairro com
muitas estórias, que traz um passado muito
importante, no contexto
histórico e
cultural, sendo uma das primeiras vilas
de pescadores da cidade de Salvador. Com
sua paisagem exuberante é um dos grandes
pontos turísticos da orla de Salvador.
Embora, passar uma tarde em Itapuã nos
dias atuais, não seja mais tão tranquilo, o
comércio no bairro é grande, muitos bares,
muito movimento de turistas.
A estátua da Sereia de Itapuã, monumento
construído pelo artista plástico Mario
Cravo em homenagem aos pescadores e
aos elementos que identificam o mar,
localizado no cruzamento entre as
Avenidas Otavio Mangabeira, Dorival
Caymmi e a Rua Aristides Milton é um dos
locais mais visitados do bairro que hoje, é
alegre e comemorativo, nos finais de
semanas tem música e dança em muitas de
s u a s e s q u i n a s a l é m , d o M e rc a d o

Municipal e da Feira de Itapuã onde, encontramos artigos diversos. A Lavagem de
Itapuã, que ocorre no início do ano, completou em 2018, 113 anos, é um momento
especial para o bairro. Sendo uma festa que envolve o sincretismo religioso, a
comunidade, turistas, adeptos de várias religiões, ao longo destes 113 anos já teve
alguns formatos, grupos sociais diversos se reúnem em frente à Igreja da Nossa
Senhora da Conceição de Itapuã realizando uma limpeza espiritual, pedindo bênçãos
para o bairro. As portas da Igreja ficam fechadas, enquanto os adeptos da fé sincrética
fazem a lavagem na entrada da Igreja. No bairro de Itapuã, encontramos o Parque
Metropolitano do Abaeté onde fica a Lagoa do Abaeté, situado dentro de uma área de
proteção ambiental. O Parque foi inaugurado em 03 de setembro de 1993, com cerca
de 12 mil metros quadrados. A Lagoa do Abaeté, é a mais famosa lagoa de águas
escuras da cidade, seu nome de origem tupi representa Lagoa do Abaeté ou "lagoa
tenebrosa". Área de grandes disputas, conflitos por conta da preservação ambiental.
Em Itapuã, existem variados projetos de preservação histórica e diversos grupos
culturais que reafirmam a importância dessa valorização. O grupo afro Malê Debalê, é
um dos exemplos, ele foi criado em 23 de março de 1979 por um grupo de moradores
que almejavam ver o bairro de Itapuã representado no carnaval baiano, é um exemplo
histórico representativo da forte identidade negra do bairro, hoje representa uma
resistência dos blocos afros no carnaval da Bahia. Faz referência aos escravos
africanos das etnias hauçá e nagô, de religião islâmica e responsáveis pela Revolta dos
Malês em 1835, que escolheram o Abaeté como principal refúgio. Entre esses grupos
culturais destaca-se o grupo musical, As Ganhadeiras de Itapuã, originando-se em
março de 2004, que também apresenta forte cunho afro, inicialmente com reuniões
nos terreiros das casas de Dona Cabocla e Dona Mariinha, esta última atual presidente
do grupo musical. O grupo é formado por músicos, mulheres e crianças da
comunidade que cantam e sambam, incorporando, na sua performance, elementos
cênicos, relembrando a situação vivida pelas negras de ganho (quituteiras lavadeiras,
passadeiras) em Salvador, principalmente mulheres, no século XIX e início do século
XX.
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As ganhadeiras na Igreja.
Fonte: Autoras, 2018.
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O grupo conta com a participação de 10 crianças, 06 músicos - que tocam
instrumentos de corda e percussão - e mais 17 senhoras (Cantadeiras,
Ganhadeiras, Lavadeiras). Desde que começou, o grupo já recebeu muitos
prêmios, e participou de cerimônias importantes na sociedade brasileira. Entre
os prêmios, o Prêmio Culturas Populares - Mestre Duda 100 Anos de Freve Concedido pelo Ministério da Cultura (SID). Participou da Cerimônia das
Olimpíadas realizada no Brasil, em 2016. O grupo também foi reconhecido como
iniciativa exemplar, no âmbito das Culturas Populares do Brasil. Nesse contexto,
esse trabalho tem como objetivo o resgate afetivo e cultural da história do
bairro de Itapuã através do trabalho desenvolvido pelo grupo musical As
Ganhadeiras de Itapuã, que através das suas canções traz um passado alegre e
comemorativo com a iniciativa de relembrar os tempos felizes do bairro. Cantam
e dançam canções de samba de mar aberto. Esse grupo canta contando as
mudanças ocorridas na região em questão, preservando a história e a memória
dessa localidade através do samba de mar aberto que diferencia do samba de roda
do recôncavo, pois agrupa diferentes ritmos como: samba de roda, maracatu, e
batuque de rua. Contudo, o método de trabalho aqui desenvolvido consiste na
exploração oral onde, foram realizadas entrevistas e pesquisa junto aos
moradores mais antigos do bairro. Diante dos dados coletados e depois
analisados percebe-se que As Ganhadeiras de Itapuã tem uma positiva influência
no sentido de reavivar os tempos antigos e memória do bairro, por meio de suas
canções e suas apresentações por todo o Brasil mostrando assim a belíssima
história do bairro de Itapuã.
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Barcos de pesca na praia de Itapuã.
Fonte: Autoras, 2018.
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Apresentação das ganhadeiras.
Fonte: Autoras, 2018.
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Pesquisadores do Projeto da Rádio IFBA Campus Valença
INTERCULTE, Salvador, 2017.
Foto: Patrícia Moreira
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