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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo criar um espaço para o registro e memória da História das
Escolas da Rede Pública do Estado da Bahia, bem como conceber um Portal, na internet,
como potencial a esta pretensão. Esta iniciativa explora as Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC) como dispositivos para memorar a História das Escolas da Rede Pública,
bem como valorizar a pluralidade dos lugares, socialmente, instituídos pelos sujeitos e,
entrelaçados com a história das escolas, lugares estes, que (de)marcam laços de vizinhança,
geram práticas sociais e constituem as singularidades nos processos de aprender, ensinar,
relacionar e pertencer, pelos alunos e professores. Assim, o desencadeamento é a construção
de um Portal denominado REDEPUB: História das Escolas da Rede Pública da Bahia, como
potencial para salvaguardar a memória desses espaços. Desta forma, este projeto propõe-se a
destacar as relações entre as a memória individual e coletiva, redes sociais e digitais, as
comunidades de prática e suas correlações em detrimento ao caráter proposicional das
tecnologias que envolvem a criação desse espaço virtual. A metodologia para o
desenvolvimento do trabalho consiste na utilização de dois pressupostos: pesquisa aplicada,
como base para o trabalho colaborativo voltado para o resgate das histórias junto aos sujeitos,
como preposição para o entrelaçamento entre comunidade, escola e universidade e, o método
do PDCA (Plan; Do; Check; Action), para construção e desenvolvimento das etapas
relacionadas ao dispositivo (portal), os quais tornaram possíveis as primeiras inserções na
Escola Municipal Roberto Santos, localizada no Bairro do Cabula/Salvador/Bahia. Esse lócus,
inicial, teve como propósito demonstrar as possibilidades que o portal traz às histórias da
escola e dos sujeitos, bem como dinamizar a comunidade escolar no seu uso e
redimensionamento. Esse trabalho, já ampliou suas arestas, e agregará outras escolas de
Salvador e de outros municípios do Estado da Bahia.

Palavras-chave: Memória e História; Rede Social Digital; Portal.

ABSTRACT

This paper aims to create a space to record the history and memory of the Network Public
Schools of the State of Bahia, as well as designing a portal on the internet, as this potential
claim. This initiative explores the Information and Communication Technologies (ICT) such
as devices for remember the History of Public Schools Network, as well as valuing the
plurality of places, socially instituted by the subjects, and intertwined with the history of the
schools, these places to demarcate neighborly ties, generate social practices and are
singularities in the processes of learning, teaching, and relate to belong, by students and
teachers. So the trigger is building a portal called REDEPUB: History of Schools of Public
Network of Bahia, as a potential to safeguard the memory of those spaces. This project aims
to highlight the relationship between the individual and collective memory, social networks
and digital communities of practice and their correlations over the propositional character of
technologies involving the creation of this virtual space. The methodology for the
development of the work is the use of two assumptions: applied research, as a collaborative
work geared to the rescue of the stories together with the subjects, as preposition for the
entanglement between the community, school and university, and the method of PDCA (Plan,
Do, Check, Action) for construction and development of the steps related to the device
(portal), which made possible the first insertions at the Municipal School Roberto Santos,
located in the neighborhood of Cabula / Salvador / Bahia. This locus, initial purpose was to
demonstrate the possibilities the portal brings stories to the school and subjects, as well as
boost the school community in their use and resize. This work has already expanded its edges,
and will add other schools Salvador and other cities in the state of Bahia.
Keywords: History and Memory, Social and Digital Network; Portal.
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1. APRESENTAÇÃO
O projeto do Portal REDEPUB foi concebido com intuito de desenvolver uma rede
social de cunho educacional, com foco exclusivo nas escolas da Rede Pública de Ensino do
Estado da Bahia, uma vez que muitas destas escolas não possuem, de forma sistematizada, o
registro de sua história. Neste contexto, percebemos que, cada vez mais, escolas antigas estão
sendo fechadas e poucos, ou quase nenhum registro de suas memórias tem sido encontrado,
como os Colégios Divino Mestre e Marquês de Abrantes (situados no bairro do Santo Antônio
Além do Carmo), Colégio Marco Antônio Veronese (situado no bairro do Cabula), o prédio
para ensino fundamental do Colégio Luís Viana, conhecido como “Vianinha” (situado no
bairro de Brotas) e a escola de educação especial Erwin Morgenroth (situada no bairro de
Ondina).
Portanto, todas estas escolas supracitadas foram fechadas no ano de 2010, de acordo
com Anjos (2010), em matéria publicada no Jornal A Tarde. Outras escolas, quase
centenárias, também estão sendo fechadas, derrubadas ou reconstruídas por organizações que
não são de cunho educacional, e neste momento, acabam perdendo sua história e sua
memória. Por esta razão, este projeto possui ampla relevância social e se tornará um
importante canal para o resgate da memória, registro, aprendizado e interatividade entre
alunos, professores, escolas e universidades.
Sendo assim, salvaguardar a memória das Escolas da Rede Pública de Ensino do
Estado da Bahia é imprescindível, uma vez que possibilita para as gerações futuras a
compreensão dos registros do tempo histórico, dos sujeitos construtores da sua história nas
escolas e da valorização da identidade da educação do nosso Estado.
Diante da carência do registro da memória das escolas públicas e das poucas instancias
ou frentes de atuação (fomento) nas esferas públicas ou privadas, surgiu de forma espontânea,
a vontade de contribuir de forma positiva para a sociedade e especificamente para a área da
história da educação, envolvendo a comunidade escolar e a sociedade nessa finalidade.
O projeto em sua estrutura ou arquitetura de informação permitirá a criação de uma
rede social e digital voltada para as unidades escolares, possibilitando a inserção
personalizada de relatos e depoimentos, imagens e vídeos sobre a memória e história das
escolas da rede pública - dos seus alunos, dos professores, dos moradores, personalidades e
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antigos estudantes do bairro. Sendo assim, a rede social existente entre os indivíduos nas
escolas será potencializada pela criação de um Portal denominado REDEPUB.
Assim, considera-se a seguinte questão de pesquisa: Como a criação da REDEPUB,
como preposição de rede social e digital, contribuirá para o processo de resgate do registro e
memória da História das Escolas da Rede Pública de Ensino do Estado da Bahia?
Grande parte das informações sobre as escolas foram extraídas no Portal da Secretaria
da Educação da Bahia e do Município de Salvador/BA, tendo como fonte o Censo Escolar do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do ano de 2012, que foi realizado em
todas as unidades escolares da rede estadual de ensino. E oferece à sociedade informações,
estatísticas e acompanhamento dos processos educacionais do Estado da Bahia. Portanto, com
base na análise deste censo escolar, foi possível avaliar o cenário atual das escolas, assim
como a quantidade de alunos e professores que compõem a Rede Pública de Ensino do Estado
da Bahia
As tabelas de 01 a 04, abaixo destacadas, demonstram alguns dados quantitativos
relativos à Rede Pública de Ensino. Os dados abaixo visam contextualizar o cenário atual,
buscando potencializar o resgate efetivo da Memória e Registro da Educação do Estado da
Bahia.

Tabela 1 - Número de Alunos vinculados à Rede Pública Municipal de Ensino
do Estado da Bahia

Ano

Número de Alunos
Total

2012

190.687 alunos

Fonte: SEC, MEC/INEP (Dados do IBGE). Elaboração: SEC/BA - SUPAV/CAI.

Tabela 2- Número de Alunos vinculados à Rede Pública Municipal de Ensino
da Cidade de Salvador e da Rede Pública de Ensino do Estado da Bahia

Ano

Número de Alunos
Total

2012

3.569.000 alunos

Fonte: SEC, MEC/INEP (Dados do IBGE). Elaboração: SEC/BA - SUPAV/CAI.
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As tabelas acima podem ser melhor visualizadas no gráfico 1, que demonstra o
percentual de alunos vinculados à rede pública municipal em comparação aos alunos
vinculados na rede pública estadual.

Gráfico 1- Explanação Gráfica referente ao conteúdo da Tabela 1 e 2

Fonte: MEC/INEP (Dados do IBGE)

A maior parte dos alunos da rede de ensino pública está na rede de ensino estadual. Vide as
tabelas 03 e 04, como complemento.

Tabela 3 - Número de estabelecimentos vinculados à Rede Pública Municipal
de Ensino da Cidade de Salvador

Ano

Número de Estabelecimentos
Total

2012

2.116 escolas

Fonte: SEC, MEC/INEP. Elaboração: SEC/BA - SUPAV/CAI.

Tabela 4 - Número de estabelecimentos vinculados à Rede Pública de Ensino do
Estado da Bahia

Ano

Número de Estabelecimentos
Total

2012

98.000 escolas

Fonte: SEC, MEC/INEP. Elaboração: SEC/BA - SUPAV/CAI.
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O gráfico 02 demonstra, de forma gráfica, que 98% dos estabelecimentos estão vinculados à rede
pública estadual:

Gráfico 2 - Explanação Gráfica referente ao conteúdo da Tabela 03 e 04.

Fonte: MEC/INEP (Dados do IBGE)

Diante deste cenário acima, surge o interesse por apreender a criação da REDEPUB:
História das Escolas da Rede Pública no Estado da Bahia, concebido para promover a
interação entre os diversos atores sociais da rede pública (professores, alunos, gestores
escolares e outros).
Na perspectiva de contribuir com o resgate da memória e registro das escolas,
correlaciono a minha história nesta pesquisa e identifico, de forma análoga, o meu percurso de
vida ao desejo de realização de uma pesquisa aplicada à rede pública.

1.1 CONTANDO MINHA HISTÓRIA
Minha história começa como graduado em Marketing com especialização em
Docência do Ensino Superior, quando fui inserido na vida acadêmica, como professor.
Lecionando nos Cursos Superiores de Tecnologia (CST’s), no Centro Universitário Jorge
Amado (UNIJORGE), fui convidado a ser professor assistente de coordenação dos cursos
nesta instituição de ensino superior - IES, onde iniciei meus aprendizados relacionados ao
ensino e à Gestão Educacional.
Após um ano como assistente fui promovido e atualmente, atuo como coordenador
pedagógico de alguns dos CST’s em Gestão da UNIJORGE, instituição que agrega
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aproximadamente 25 mil alunos e possui sólido reconhecimento entre as Instituições de
Ensino Superior em Salvador/BA.
Na condição de professor e coordenador desses Cursos Superiores de Tecnologia em
Gestão, tenho buscado contribuir para a formação profissional dos discentes, reforçando a
importância da educação, da cidadania e dos valores éticos para o desenvolvimento da
sociedade.
Como professor da UNIJORGE e aluno da Universidade do Estado da Bahia (UNEB),
no contexto do Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação –
GESTEC, propor o projeto REDEPUB ratifica o compromisso político e social das
universidades públicas ou privadas, como lócus educacional que têm como obrigação auxiliar
as redes de educação básica, neste caso a Rede Pública de Ensino do Estado da Bahia.
O desenvolvimento do Portal (REDEPUB) decorre da minha experiência e atuação no
segmento das agências digitais, ou seja, das empresas que trabalham na criação de projetos
para desenvolvimento de serviços na WEB. Portanto, utilizei os conhecimentos obtidos em
webdesinger e internet marketing, de suma importância no desenvolvimento deste presente
projeto.
Diante da necessidade e da preocupação em salvaguardar a memória e registro da
educação da rede pública de ensino e para melhor clarificar o entendimento desta presente
proposta de trabalho, é importante destacar o objetivo geral e os objetivos específicos do
projeto.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral
Criar um Portal como potencial ao resgate da Memória e História das Escolas da Rede Pública
de Ensino do Estado da Bahia (REDEPUB), possibilitando salvaguardar o registro através de
depoimentos dos sujeitos (alunos, professores, pesquisadores e comunidade), bem como
recuperar a história das escolas.
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1.2.2 Objetivos Específicos
a) Mobilizar a comunidade escolar para registrar e sistematizar a História da Escola,
bem como criar estratégias para a concepção do portal, como rede social digital
interativa aos sujeitos;
b) Possibilitar a valorização da pluralidade dos diversos lugares de memória,
socialmente instituídos pela história e nas escolas da rede pública de ensino do
estado da Bahia;
c) Criar um portal (REDEPUB) dinâmico, interativo e convergente aos aspectos
sociais e humanos, com interface simples e funcional que permita a usabilidade e a
interatividade de alunos, professores e comunidade escolar;
d) Agregar projetos do Grupo Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade
(GEOTEC), dos pesquisadores deste grupo e outras escolas da Rede Pública de
Ensino;
e) Buscar a parceria da comunidade escolar e extra-escolar, da Secretaria de
Educação, DIRECs e outras instâncias, visando a manutenção do Portal
REDEPUB e a sua difusão.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEORICA
Os indivíduos vivem em sociedade e ao longo tempo estabelecem diversos tipos de
relações na família, escola, comunidade e trabalho. Estas relações humanas são mediadas em
uma esfera social, por diversos atores, que coexistem em conformidade com a sua realidade e
desenvolvem práticas que consolidam as suas histórias, as quais se refletem nos espaços em
que vivem.
A formação de redes sociais é um aspecto da natureza humana, uma vez que tornar-se
perceptível a formação de grupos, que compartilham, de forma singular, seus interesses e
afinidades. Desta forma, as redes sociais se desenvolvem e se modificam conforme a
interação dos seus membros, uma vez que estas existem desde o inicio da história da
humanidade.
Como característica das sociedades complexas, cada associação de seres
humanos funciona de maneira muito específica, o que cria uma dependência
funcional entre os indivíduos. Os vínculos entre estes indivíduos se fazem
Ininterruptamente, são ligações invisíveis, porém reais (MARTELETO,
2001, p.78).

Na atualidade, percebe-se que o avanço dos serviços na WEB e das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC), modificam e mediam os processos informacionais e
comunicacionais entre os indivíduos, ampliando a concepção das redes sociais para redes
sociais digitais, principalmente com o surgimento da internet, que estabeleceu novas formas
de comunicação que ocorrem independentemente da relação entre o tempo e espaço.
Embora a forma de organização social em rede tenha existido em outros tempos e
espaços, o novo paradigma da tecnologia da informação fornece material para a sua
expansão penetrante em toda a estrutura social (...) um conjunto de nós
interconectados. Nó é o ponto no qual uma curva se entrecorta. Concretamente, o
que um nó é depende do tipo de redes concretas de que falamos.
(CASTELLS,1999, p.497 - 498).

Esta nova realidade é considerada um reflexo da ruptura do paradigma ou modelo de
uma fase pré-internet, e causou sérias transformações na forma de pensar a educação e as
redes sociais. São visíveis os efeitos ou consequências deste modelo nas Escolas da Rede
Pública de Ensino do Estado da Bahia, que ainda não dispõem de uma rede social digital
voltada para a memória e registro da história das escolas e a interação da comunidade escolar
e baiana.
A memória mediatiza transformações espaciais. Segundo o modo do
momento oportuno (Kairós), ela produz uma ruptura instauradora. Sua
estranheza torna possível uma transformação da lei do lugar. Saindo de seus

19

insondáveis e móveis segredos, um golpe modifica a ordem local.
(CERTEAU, 2001, p.157).

A memória e o registro das escolas demarcam e estabelecem o sentimento de
pertencimento, onde as pessoas ou grupos interagem em novos territórios ou espaços de
convivência, partilhando interesses em comum e com isso convergindo o principio potencial
das redes sociais, que se manifestam em meio as mais diversas redes de relacionamentos
efetivadas pelos sujeitos e suas respectivas conexões, baseadas nas estruturas, pautadas pelas
relações de poder, multiplexidade e laços sociais.
Para ir além dos atributos individuais e considerar as relações entre os
atores sociais, a análise das redes sociais busca focar-se em novas "unidades
de análise", tais como: relações (caracterizadas por conteúdo, direção e
força), laços sociais (que conectam pares de atores através de uma ou mais
relações), multiplexidade (quanto mais relações um laço social possui,
maior a sua multiplexidade) e composição do laço social (derivada dos
atributos individuais dos atores envolvidos). O estudo de redes sociais
procura também levar para a sociedade os elementos principais estudados
em uma rede, tais como densidade da rede, clusterização e etc. (RECUERO,
2002, p.03).

Em consonância com Recuero (2002), podemos conceber as relações como a interação
entre os sujeitos, onde as ações dos indivíduos dependem das reações de outros atores e o grau
de envolvimento entre ambos. Sendo assim, o entendimento destas relações perpassa pelo
processo comunicativo e pela multiplicidade de formas de estabelecer a conexão social dentro
das redes.
Com base nas considerações explanadas por Recuero (2002), os sujeitos interagem
com as estruturas sociais e a composição dos diferentes graus de laços sociais, que são
estabelecidos por laços fortes ou fracos e destas conexões emergem as redes sociais. Com a
possibilidade de desenvolvimento de Portal REDEPUB, percebemos o seu caráter
proposicional em detrimento às possibilidades de registro das memórias e história das escolas
e a potencialização das relações entre os sujeitos que registram a memória das mesmas e de
sua comunidade através da rede digital.
A decisão sobre o que deve ser registrado, ou que deve ser esquecido, faz parte de
intenções políticas, das relações de poder entre indivíduos e as correlações de forças entre as
representações sociais. Dessa situação resulta a formação dos currículos escolares e das
escolhas dos livros a serem adotados. A memória e o registro das escolas da rede pública de
ensino, de forma geral, não possuem ações efetivas e relevantes neste contexto.
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Por esta razão, sistematizar, registrar e contar a história da escola e dos seus sujeitos
apresenta-se como uma forma de subverter a realidade e buscar alternativas para salvaguardar
a memória das Escolas da Rede Pública de Ensino do Estado da Bahia.
Diante deste cenário, torna-se importante intensificar as ações que possibilitem a
valorização da pluralidade dos diversos lugares de memória, socialmente instituídos pela
História das Escolas da Rede Pública de Ensino do Estado da Bahia. O resgate destes lugares
e memória, mediante a utilização do Portal, estabelece novas formas de registrar e
sistematizar a História daquela escola antiga, escola histórica, escola democrática, escola
acolhedora entre tantos outros registros, bem como dos depoimentos singulares que compõe
as Instituições e suas implicações na sociedade.
A organização da fundamentação teórica desse trabalho decorre das preposições
teóricas estudadas ao longo do percurso no Mestrado, correlacionadas através das seguintes
categorias: memória e história das escolas; redes sociais e digitais; Comunidades de Prática; e
a internet como espaço potencial para o registro da história das escolas.

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO DA BAHIA
A Constituição Federal do Brasil de 1988, no artigo 2016, prevê que o ensino público
deve promover a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; a liberdade
de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o pluralismo de idéias e de
concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino.
A gestão do ensino público deve ser democrática, buscando a garantia de padrão de
qualidade. Assim como, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a
valorização dos profissionais do ensino, garantindo, na forma da lei, plano de carreira para o
magistério público (BRASIL, 1988)
A Secretaria de Educação do Governo do Estado da Bahia e a Secretaria de Educação
da Cidade de Salvador/BA buscam atender às prerrogativas contidas no artigo 206, da nossa
Carta Magna, objetivando atender e suprir as demandas das escolas da Rede Pública de
Ensino do Estado da Bahia. Contudo, muitas destas escolas, em algumas cidades do Estado,
possuem baixos índices de desenvolvimento da educação (IDEB, 2012), como exemplo as
escolas municipais da cidade de Nilo Peçanha obtiveram o índice de 2,1, um dos piores do
Brasil, numa escala quer vai de 0 a 10. O índice de Desenvolvimento da Educação Básica
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(IDEB) foi criado pelo governo federal, como indicador para medir a qualidade do ensino nas
escolas da rede pública.
O Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE), criado pelo governo federal no âmbito
do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
por meio da Portaria Normativa do Ministro da Educação nº 27, de 21 de junho de 2007, visa
ao atendimento prioritário dos Estados e municípios com o IDEB mais baixo. Para as escolas
priorizadas pelo programa, o Ministério da Educação (MEC) repassa recursos financeiros
visando apoiar a execução de todo ou de parte do seu planejamento. A legislação utilizada
pelas escolas para realizar o seu planejamento é o PDE Interativo (pdeinterativo.mec.gov.br),
que auxilia a comunidade escolar a identificar e a enfrentar os seus problemas. Para isso, as
respostas do diagnóstico buscam corresponder à realidade e necessitam ser (re) pensadas
coletivamente.
O Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola demanda preceder a estruturação do
PDE, uma vez que um instrumento da gestão pedagógica das escolas e reflete as conexões
entre o planejamento e a realidade única de cada escola, servindo para auxiliar os gestores
escolares para as melhorias do processo educativo. Sendo assim, a manutenção da escola
depende da sua gestão, da melhor forma de articulação do PPP e PDE, onde muitas vezes não
são bem estruturados e ocasionam na diminuição dos recursos necessários para a gestão das
unidades escolares.

2.2 A IMPORTÂNCIA DO RESGATE DA MEMÓRIA E DO REGISTRO DAS ESCOLAS
DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO DA BAHIA
Existem diversos estudos conduzidos na Universidade do Estado da Bahia -UNEB,
pela pesquisadora Jaci Maria Ferraz de Menezes e os membros do grupo de Pesquisa
Memória da Educação na Bahia, que envolvem os conceitos de memória e registro, que são
baseados nas informações do passado e na construção a partir do presente, das vivências de
cada indivíduo e a sua reverberação junto ao coletivo. Neste contexto, a memória escolar é
composta pelas lembranças individuais de alunos, professores e membros das comunidades, o
que remete a ideia de uma memória local composta pela catalisação das diversas lembranças
individuais.
O conceito de memória é polissêmico, perpassa desde o campo da biologia até as
ciências sociais e por várias áreas do saber. O projeto REDEPUB entende a memória como o
processo social, realizado entre os indivíduos, pelas suas experiências vividas e rememoradas.
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Seria o agrupamento de vivências significativas, que são compartilhadas e com sentido único
para cada membro do grupo, que para Alberti (2005) corresponde ao grupo e a construção da
identidade.
A memória é essencial a um grupo porque está atrelada à construção de sua
identidade. Ela é o resultado de um trabalho de organização e de seleção do
que é importante para o sentimento de unidade, de continuidade e de
experiência, isto é, de identidade. (ALBERTI, 2005, pág. 167).

A memória individual, alicerce deste presente projeto, apresenta-se como constructo
dos relatos pessoais, que compõem a exposição da memória local. Sendo assim, o registro das
memórias particulares nas escolas, em suma, remete as lembranças de um determinado grupo.
As pessoas, com base em suas memórias, constroem “pontes” que transitam na interação com
as lembranças dos outros membros dos grupos de convívio.
Por memória podemos compreender reminiscências através das quais nos
encontramos com o passado, repetição de atitudes e sentimentos dos quais
raramente nos damos conta, construção e reconstrução de nossas identidades
ao longo de nossas vidas, e até mesmo o inexplicável saber. Esses são, no
entanto, aspectos da memória que só podem coexistir e ser criticamente
analisados numa orientação que considere que eles não só se transformam ao
longo do tempo, como também transformam o presente à medida que
reinterpretam o passado. (SANTOS, 1993, p. 83).

A memória coletiva amplia a sensação de pertencimento a um grupo e o seu respectivo
passado em comum, mediante a memória compartilhada, através do registro histórico e das
suas correlações no campo simbólico. Outro aspecto relevante é a importância da linguagem
como constructo social da memória, uma vez que os registros ocorrem com base na
comunicação.
Para Halbwachs (2006) a memória coletiva são as lembranças que podem ser
organizadas de duas maneiras: tanto agrupando em torno de uma determinada pessoa, que as
vê de seu ponto de vista, como se distribuindo dentro de uma sociedade grande ou pequena.
Desta forma, para distinguir duas memórias, que chamaríamos, por exemplo, uma interior ou
interna, a outra exterior – ou então uma memória pessoal e a outra, memória social.
Os lugares são importantes pontos de referência para a memória dos indivíduos, uma
vez que as lembranças destes “lugares” são relevantes para os sujeitos e geram o sentimento
de pertencimento entre e junto a outros membros. Portanto, a ideia do desenvolvimento do
Portal, ou seja, de um repositório digital das memórias escolares, de certa forma potencializa
os esforços de registro da memória e registro da história da educação, pois assume um papel
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importante neste contexto e torna-se um espaço de valorização das escolas e das suas relações
sociais.
[...] é um sistema organizado de lembranças cujo suporte são grupos sociais
espacial e temporalmente situados. Melhor que grupos é preferível falar de
redes de inter-relações estruturadas, imbricadas em circuitos de
comunicação. Essa memória assegura a coesão e a solidariedade do grupo e
ganha relevância nos momentos de crise e pressão. Não é espontânea: para
manter-se, precisa permanentemente se reavivada. É, por isso, que é da
ordem da vivência, do mito e não busca coerência, unificação. Várias
memórias coletivas podem coexistir, relacionando-se de múltiplas formas.
(MENESES, 1992, p. 15).

Segundo Meneses (1992), as redes de inter-relações baseadas em um suporte de
comunicação, permite através do registro das informações referentes a história e memória dos
seus membros, que pelo caráter proposicional da tecnologia que auxiliará de forma
permanentemente acessar as lembranças vividas, construídas e rememoradas, através de
registros (fotos, depoimentos, documentos , desenhos, dentre outros). Portanto, estabelece-se
uma nova forma de armazenar esse legado histórico.
Em consonância com estas ideias sobre este registro histórico, Le Goff (1996)
reafirma que este legado é proveniente de uma narrativa organizada de acordo a história de
vida dos indivíduos e as respectivas narrativas construídas a partir das memórias seletivas de
cada indivíduo e de forma coletiva de uma sociedade.
O Portal tem uma função social, de suporte aos grupos ou membros das escolas, que
através da comunicação e ampliação das redes sociais, potencializam a memória local e a
preservação da história. Portanto, o registro das informações no Portal da REDEPUB engloba
o resgate da memória individual, coletiva e histórica, que proporciona a valorização da rede
pública de ensino e em especial a história da criação da escola, de sua importância e
intencionalidade para aquele bairro ou espaço, destacando e valorizando a história dos sujeitos
e das suas práticas solidárias, reavivadas, autônomas e que refletem na construção social de
coletivo.

2.3 REDE SOCIAL E REDE DIGITAL
As redes sociais, na perspectiva das ciências sociais, compreendem o conjunto de
relações e funções desempenhado pelas pessoas, umas em relação às outras, pelas ligações ou
laços reais estabelecidos na trama das relações humanas.
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Como característica das sociedades complexas, cada associação de seres
humanos funciona de maneira muito específica, o que cria uma dependência
funcional entre os indivíduos. (MARTELETO, 2001, p.78).

A dependência funcional evoca a dependência ou as inter-relações, que possibilitam o
surgimento de grupos de interesses que interagem por meio de relacionamentos comuns,
estabelecendo um encadeamento de funções e organizações dos espaços sociais e das pessoas.
Essas relações de interdependência funcional entre os indivíduos, na instância do
poder ou da solidariedade, que ao longo do tempo, naturalmente estabeleceram relações nãolineares e dinâmicas entre indivíduos. Com base na origem sociológica e conceitual de rede
social, consideraremos a definição de Marteleto (2001, p.72), que considera rede social como
“[...] um conjunto de participantes autônomos, unindo ideias e recursos em torno de valores e
interesses compartilhados”.
Esses valores e interesses desempenham práticas sociais, uma vez que os participantes
ou atores sociais estabelecem pontos de congruência, conectam-se pelos mesmos desejos e
interesses. Portanto, criam, espontaneamente, novas conexões e eixos sociais de vivências e
práticas comuns aos seus membros.
As redes sociais exercem um caráter social, econômico e de identidade cultural, em
detrimento as relações com o espaço e os meandros das questões de ordem política, pelas
quais podemos contatar de forma notória.
Mediante as redes, há uma criação paralela e eficaz da ordem e da desordem
no território, já que as redes integram e desintegram, destroem velhos
recortes espaciais e criam outros. Quando ele é visto pelo lado exclusivo da
produção da ordem, da integração e da constituição de solidariedades
espaciais que interessam a certos agentes, esse fenômeno é como um
processo de homogeneização. Sua outra face, a heterogeneização, é
ocultada. Mas ela é igualmente presente. (SANTOS, 1996, p.222).

Portanto, compartilhando as ideias explanadas por Santos (1996), poderíamos fazer
uma alusão à iniciativa da criação paralela do Portal da REDEPUB, que ao propor o resgate e
a memória da História da Educação, também destrói velhos recortes espaciais em detrimento
a deficiência de políticas nesta área e passa a ser um lócus para propor as solidariedades
espaciais supracitadas.
O Portal REDEPUB tem com finalidade a criação de um espaço potencial e solidário,
que permita a ampliação das redes sociais pessoais e coletivas, seja no ambiente escolar ou
digital. O desenvolvimento e a proposta da REDEPUB como rede social têm como premissa o
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resgate da memória e história, como uma forma de criação de uma identidade cultural e de
pertença aos membros das escolas da rede pública e sua comunidade do entorno.

2.4 COMUNIDADES DE PRÁTICA
A comunidade de prática, segundo os autores Wenger e Lave (1991), são redes
sociais autônomas, que remetem ao compromisso mútuo assumido entre os membros, o
sentimento de empreender em comum e ampliação do conhecimento coletivo.
Comunidades de Prática são grupos de pessoas que compartilham
um interesse, um conjunto de problemas ou entusiasmo sobre algum assunto
e que aprofundam seu conhecimento e habilidades nesta área através de
interação contínua. (WENGER E LAVE, 1991, p. 52).

As comunidades de prática surgem dentro de estruturas formais ou informais, dentro
das redes sociais existentes e têm como foco a colaboração através de uma prática comum ou
específica.

Portanto,

os

membros

de

uma

comunidade

de

prática

interagem

colaborativamente, de forma interativa, e propiciam a geração de informações e
conhecimentos.
O caráter desta estrutura formal e informal, das comunidades de prática, deve-se às
relações de poder e estrutural destas comunidades, que surgem pela força da organização dos
grupos formais (Ex: escola, governo) e informais (Ex: clube de amigos), as quais têm como
finalidade.
Segundo Barros (1994), a colaboração é um conceito associado com dividir e
distribuir com outros. Desta forma, a autora ratifica e amplia o conceito de colaboração
delimitando o seu significado pelo trabalho coletivo visando alcançar um objetivo comum.
Assim, o conceito de cooperação é mais complexo na medida em que a colaboração está
incluída nele e revela que a comunicação nas redes digitais constitui-se em um agregador dos
conhecimentos individuais para dar origem a um conhecimento coletivo.
Segundo Primo (2003), a interatividade é estabelecida por uma tipologia para tratar a
interação mediada por computador. Para ele, existem duas formas de interação neste contexto:
a interação mútua e a interação reativa. Estas formas distinguem-se pelo relacionamento
mantido entre os agentes envolvidos. Sendo assim, a interação mútua é aquela caracterizada
por relações interdependentes e processos de negociação, em que cada interagente participa da
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construção inventiva e cooperada da relação, afetando-se mutuamente; já a interação reativa é
limitada por relações determinísticas de estímulo e resposta.
Para Silva (2010) a interatividade é um conceito de comunicação e não de informática.
O mais importante não é a tecnologia das ferramentas, mas a participação, cooperação e
multiplicidade de conexões entre todos os envolvidos no processo comunicacional.
Corroborando com as ideias deste autor, que cita a obra Parangolé, do artista plástico
Hélio Oiticica, que simboliza a participação ativa do espectador, que é convidado a interagir e
a completar o significado da sua obra, tal como acontece no Portal da REDEPUB, quando os
seus membros trocam suas experiências, num processo interativo e cooperativo durante o
registro das histórias destes sujeitos (SILVA, 2010).
O Portal REDEPUB, em seu caráter proposicional, será um espaço potencial para o
resgate e a memória da História da Educação das Escolas da rede pública de ensino. Desta
forma, a proposta deste projeto, na especificidade do seu contexto, remete a proposta de uma
comunidade de prática, que ocorrerá diretamente na rede social dos seus membros, mediante a
interatividade entre os sujeitos (alunos, professores, pesquisadores, comunidade) nas escolas e
no Portal (rede digital).
Com base no conceito de Wenger (1998) entende-se comunidade de prática como
pessoas unidas informalmente, com responsabilidades no processo e por interesses comuns na
aprendizagem, principalmente, na aplicação prática do aprendido. Sendo assim, este autor
destaca a necessidade do compromisso mútuo e um repertório compartilhado nas formas de
produzir e nas ações destas comunidades.

2.5 A INTERNET: POTENCIAL À MEMÓRIA E REGISTRO DAS HISTÓRIAS
Durante a história da humanidade, no período sem escrita, a memória oral preservava
a história dos grupos ou comunidades, assumindo uma função primordial na transmissão do
saber. A memória se perpetuava pela oralidade e transmitia-se entre os indivíduos, geralmente
entre os núcleos familiares e nas suas respectivas aldeias.
Com o surgimento da escrita, a memória coletiva passa por uma grande ruptura, com
novas possibilidades de conservação da história da humanidade, mediante a utilização de
documentos escritos, que possibilitam perpetuar a informação, superando barreiras de tempo e
espaço.
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Com o avanço e desenvolvimento social, econômico e tecnológico, surge logo após o
final da segunda guerra mundial, durante o período da guerra fria, a rede mundial de
computadores ou Internet, com objetivos militares para manter as comunicações em caso de
ataques inimigos, que destruíssem os meios convencionais de telecomunicações.
Durante as décadas de 1970 até 1980, além de ser utilizada para fins militares, a
Internet também foi incorporada no âmbito acadêmico. Estudantes e professores
universitários, principalmente dos Estados Unidos da América (EUA), comunicavam-se
através da rede de computadores e trocavam idéias, mensagens e descobertas. Contudo, no
ano de 1990, a internet passou a integrar a população, com o surgimento dos browsers
(navegadores), provedores de acesso e portais.
A Internet e os serviços oferecidos na WEB são imprescindíveis para a humanidade.
Sendo assim, o registro das memórias e das lembranças é uma tradição de todos os povos, das
sociedades mais primitivas até as mais complexas. As histórias sempre se perpetuaram ao
longo do tempo, seja pela cultura da oralidade ou escrita, dos quais revitaliza-se o passado,
preserva-se o legado humano e orienta as novas gerações.
Na sociedade atual, com as mudanças de ordem tecnológica e digital os avanços das
TIC, a internet passa a ser um espaço importante para a construção de redes sociais digitais e
para o registro da memória da história das escolas, uma vez que através das novas linguagens
e suportes comunicacionais, destacados pela dinâmica do hipertexto (links, sons, imagens,
vídeos e etc), possibilitam e potencializam a rede digital. Portanto, com base nestas
possibilidades, as redes sociais digitais, propositivas da internet, permitem a construção de
sites, portais, podcasting, blogs e outros serviços, que permitem potencializar o resgate das
memórias dos sujeitos e das histórias das escolas e suas comunidades.
Todas essas ferramentas ou serviços da WEB, citados acima, podem ser articulados ao
Portal da REDEPUB, destacando-se pela finalidade dos seus recursos e para melhor
compreensão destes elementos que perpassam o projeto.
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3. METODOLOGIA
Os pressupostos metodológicos que nortearam esta pesquisa são baseados na Pesquisa
Aplicada Colaborativa, à compreensão do processo desenvolvido no percurso da proposta
associado ao método PDCA (Plan, Do, Check, Action), como propositiva ao desenvolvimento
do Portal REDEPUB.

3.1 PESQUISA APLICADA E COLABORATIVA
Os percursos ou caminhos para o desenvolvimento dessa pesquisa estão relacionados à
escolha da Metodologia Colaborativa Aplicada, que para o Grupo de Geotecnologias,
Educação e Contemporaneidade (GEOTEC) pode ser definido como: Colaborativa, por
fomentar pesquisas de forma propositalmente coletiva, onde um misto de indivíduos possui a
intencionalidade de interferir e sofrer interferência no/do coletivo; Aplicada, por gerar
conhecimentos para aplicação e intervenção prática dirigida à solução de problemas/objetivos
específicos, que evoluem os sujeito do saber e do fazer.
O projeto REDEPUB foi idealizado de forma colaborativa durante a caminhada do
mestrado, mediante a um processo de amadurecimento e profícuo aprendizado com base no
convívio com os parceiros do Grupo GEOTEC (professores, pesquisadores e alunos), bem
como acolhido pelos professores do Mestrado (GESTEC) e pela comunidade escolar do
Colégio Municipal Roberto Santos (Cabula, Salvador-BA).
O envolvimento com o grupo GEOTEC possibilitou as bases norteadoras para a
concepção do projeto REDEPUB, no sentido da compreensão da metodologia aplicada e
colaborativa, já inseridas nos projetos Kimera e na Radio na Escola e a Escola na Radio.
Assim como, pela pluralidade de profissionais (pedagogos, historiadores, designers,
informatas, cartógrafos, geógrafos, comunicadores, sonoplastas, engenheiros e outros), que
auxiliaram no redimensionamento e orientação acerca da construção do portal aqui
apresentado.
O desenvolvimento das atividades tem como lócus de pesquisa, o Colégio Municipal
Governador Roberto Santos, pela qual teve a contribuição da mestranda (UNEB) e
pesquisadora (GEOTEC) Kátia Soane, que propiciou o encontro com a direção da escola,
permitindo a realização do projeto e a colaboração dos alunos, professores e funcionários da
escola. Neste momento de inserção na escola, outros membros do grupo GEOTEC, auxiliaram
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na sistematização e organização das atividades, dos quais destaco o apoio dos parceirospesquisadores Tarsis Carvalho; Tânia Regina Pereira; Josemeire Machado Dias Fabiana
Nascimento; Inaiá Pereira Brandão; Saulo Leal e Humberto Ataíde Santiago.
A REDEPUB, neste momento de implantação, envolve o público da comunidade
escolar Colégio Municipal Governador Roberto Santos, onde a coordenação desta escola
indicou a realização das atividades (coleta de dados e entrevistas) em duas turmas de
Educação de Jovens e Adultos (SEJA II), no turno da noite, com 10 (dez) alunos e 02 (dois)
professores. Assim, transcorreram, durante o primeiro semestre de 2013, encontros com os
professores e alunos, funcionários e direção da escola.
Nestes encontros, os sujeitos falaram, opinaram, questionaram, sugeriram e
explicitaram os seus desejos e sugestões à construção do portal REDEPUB. Desta forma,
colaborativamente, desenvolvemos o protótipo levando em consideração as informações, em
seguida descritas:

3.1.1 Caracterização da Escola
A escola estadual Governador Roberto Santos foi construída e inaugurada pelo
governador Roberto Santos, iniciada pelo secretário de Educação e Cultura, professor Carlos
Sant’anna e concluída pelo engenheiro Mário Costa Neto em dezembro em 1978. Em julho de
1992, na gestão do governador Antônio Carlos Magalhães, esta unidade escolar foi
recuperada, em detrimento, às suas instalações e equipamentos. Atualmente esta unidade
escolar necessita de uma nova intervenção e investimentos pelas instâncias das secretárias e
órgãos públicos municipais e estaduais.
Esta escola possui este nome em homenagem ao governador Roberto Santos, médico,
professor e político baiano, que foi governador do Estado da Bahia no período de 1975 até
1979, na época da ditadura militar do Brasil e contribuiu para a história da educação na
construção de três mil salas de aula no Estado da Bahia. Este foi um dos motivos á escolha
desse lócus de pesquisa.
No período de dezembro de 1978 até fevereiro de 2012, a escola pertencia a Secretária
de Educação do Estado da Bahia. Contudo, em março de 2012, a escola Estadual Governador
Roberto Santos foi municipalizada, passando a integrar a Rede Municipal de Ensino e mudou
o registro para Colégio Municipal Governador Roberto Santos. Atualmente, a gestão da
escola é conduzida pelo professor Jorge Antônio de Oliveira, que assumiu a escola durante o
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processo de municipalização e, busca imensuravelmente, parcerias para viabilizar melhorias
no âmbito desta unidade escolar, bem como a efetivação de projetos educativos que envolvam
a comunidade escolar nos turnos opostos ao oferecimento das aulas. Assim, o projeto
REDEPUB foi iniciado e incorporado pelos professore e alunos e, certamente será um marco
na história desta escola.
Neste ano de 2013, a escola Municipal Governador Roberto Santos possui 1.138
alunos matriculados em três turnos (matutino, vespertino e noturno), com 38 docentes
vinculados à escola, distribuídos em 38 salas de aula e atendem aos alunos do 1º, 2º 3º, 6º e 9º
anos (período matutino), 3º, 4º, 5º, 7º e 8º anos (período vespertino) e SEJA I e II (período
noturno).
Abaixo, segue descrição da escola:
 Nome: Escola Municipal Governador Roberto Santos
 Código INEP: 29190975
 CRE: Cabula
 Endereço: Rua Governador Roberto Santos, Cabula, CEP: 41200275, Salvador –BA
 Estrutura organizacional:
a) Direção – Jorge Antônio de Oliveira
b) Vice- Direção (matutino) – Maria Lúcia Santos Pinto
c) Vice-Direção (vespertino) – Rosana Cruz Ferreira
d) Coordenação Vespertino – Josefa Santana Lima
e) Coordenação Noturno – Uilma Maria Santos Barreto e Patrícia Ribeiro Guimarães
 Quantidade de Sala/Ambientes: 24 ambientes/salas
 Quantidade de alunos e turmas: Vide informação na Tabela 03

A Tabela 05 demonstra o número dos alunos e de professores da escola Roberto Santos, este
ano de 2013, vinculadas ao número de turmas e séries.
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Tabela 5 - Número de Alunos vinculados a Escola Roberto Santos no ano de 2013
TURNO

SÉRIES

Nº DE
TURMAS

Nº DE
PROFESSORES

Nº DE
ALUNOS

MATUTINO

1º, 2º 3º, 6º e 9º anos

13

14

363

VESPERTINO

3º, 4º, 5º, 7º e 8º anos

13

15

411

NOTURNO

SEJA I e II

12

9

364

38

38

1138

TOTAL
Fonte: GARCIA, 2013

Outras descrições importantes, no que tange à proposta da REDEPUB na escola são:
 Projeto Político Pedagógico: A escola não possui um Projeto Político Pedagógico
(PPP), e isto nos conduz, como pesquisadores, a apoiar a escola na construção do seu
Projeto Político Pedagógico.


Planta Arquitetônica: A escola não possui uma Planta Arquitetônica dos seus
equipamentos, o que indica a necessidade do grupo GEOTEC proceder com as
ferramentas da cartografia digital, futuramente.

 História e Memória da escola: A escola não possui registros físicos da história e
memória da escola, o que existem são pessoas, que estão nesta Unidade Escolar há
muitos anos, pelo qual realizaremos a coleta da história oral destes indivíduos
 Número de professores e suas respectivas formações: 38 professores, Pedagogos e
Licenciados em diversas áreas do conhecimento (Matemática; Geografia, história e
outros).
 Qual a concepção pedagógica utilizada pela escola: Sociointeracionista - Estudos de
Lev Vygotsky (1896-1934) postulam uma dialética das interações com o outro e com
o meio, como desencadeador do desenvolvimento sócio-cognitivo.
 Participação da escola em projeto ou programa a nível municipal, estadual ou
nacional: Olimpíada brasileira de Matemática das escolas públicas.
 Inserção da escola junto à comunidade: Apenas nos eventos, comemorações e ações
promovidas para os alunos, professores e comunidade.
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3.1.2 Questionário aplicado (grupo focal) na Escola
Para uma melhor percepção dos sujeitos relacionados ao lócus da pesquisa, foi
realizado grupo focal com alunos da escola Municipal Governador Roberto Santos, em
parceria com os professores alocados na turma, no dia da atividade, conforme descrição
abaixo:
 Grupo Focal (Participantes): 10 alunos
 Turma: SEJA II (Salas 03 e 04)
 Turno: Noturno
 Professores Parceiros da Escola: Jaqueline Barbosa e Flávio Henrique Souza
 Atividade: Aplicação de um questionário de diagnóstico e coleta dos registros da
história oral e memória da escola.

Os quadros 01 e 02 apresentam os resultados gerais do questionário de diagnóstico aplicado
junto ao grupo focal.
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Quadro 1- Tabulação do Questionário aplicado na Escola (10 alunos: Grupo Focal)

Fonte: Fonte: GARCIA, 2013
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Quadro 2 - Continuação da Tabulação do Questionário aplicado na Escola (10 alunos: Grupo Focal)

Fonte: GARCIA, 2013
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Os resultados mais específicos puderam ser percebidos a partir de uma análise mais
detalhada do questionário aplicado junto ao grupo focal.
Com relação à idade, pôde-se perceber que a média dos alunos é 18 anos, sendo a
menor idade na turma 16 anos, e a maior 22 anos.

Gráfico 3 - Idade dos participantes do grupo focal

Fonte: GARCIA, 2013

Dentre os participantes, 70% é do sexo masculino e 30% do sexo feminino, conforme
gráfico 4.
Gráfico 4 - Sexo dos participantes do grupo focal

Fonte: GARCIA, 2013

Todos os entrevistados residem na região do Cabula, município de Salvador/Ba, dentre
os bairros próximos à escola, como Narandiba e Engomadeira e 60% deles não possui
computador em casa. Contudo, estes 60% acessam a internet do celular (gráfico 5). Por esta
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razão, o portal REDEPUD foi desenvolvido para acessibilidade e usabilidade em dispositivos
móveis.

Gráfico 5 - De que forma você acessa a internet?

Fonte: GARCIA, 2013

Do total dos participantes do grupo focal, 90% acessa as redes sociais (digitais) e o
Facebook é a rede social mais acessada (tabela 6; gráfico 6).

Tabela 6 - Redes Sociais acessadas pelos participantes do grupo focal

Quais são as redes sociais (digitais), pelas quais você
acessa?
Facebook
MSN
Facebook e Orkut
Facebook e Twitter
Nenhuma
TOTAL

Qtd

%

5
2
1
1
1
10

50%
20%
10%
10%
10%
100%

Fonte: GARCIA, 2013

A busca por informações (80%) e conversas (20%) na rede foram os motivos citados
pelos participantes para justificar o uso das redes sociais digitais. Desta forma, foi criada uma
Fan Page do Portal REDEPUB no Facebook, possibilitando uma maior divulgação e
mobilização do portal junto às comunidades escolares.
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Gráfico 6 - Explanação gráfica das redes Sociais acessadas pelos participantes do grupo focal

Fonte: GARCIA, 2013

Perguntados sobre a frequência de utilização das redes sociais (tabela 7), 40% dos
entrevistados afirmaram que usam estas redes digitais diariamente e 100% faz uso das redes
sociais no seu contexto educacional e de aprendizado escolar.

Tabela 7- Frequência de utilização das redes sociais (digitais)
Com que frequência você utiliza as redes sociais
(digitais)?
Às vezes
Todos os dias
TOTAL

Qtd

%

6
4
10

60%
40%
100%

Fonte: GARCIA, 2013

Quando questionados sobre o que não pode faltar em uma rede social (digital) de
cunho educacional, 30% responderam que o aprendizado não pode faltar (tabela 8).
Tabela 8 - O que não pode faltar em uma rede social (digital) de cunho educacional
O que não pode faltar em uma rede social (digital) de cunho
Qtd
%
educacional?
Aprendizado
3
30%
Notícias
3
30%
Educação
1
10%
Respeito
1
10%
Segurança
1
10%
Coisas que valem a pena
1
10%
TOTAL
10
100%
Fonte: GARCIA, 2013
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Todos os participantes responderam que acessariam a uma rede social (digital)
educacional, voltada para a valorização do resgate da história e memória das escolas. Com
relação ao que gostariam de registrar nesta rede, 40% respondeu que a história, 20% fotos,
10% futebol, outros 10% momentos de festas e trabalhos escolares e, ou outros 20% não
sabem o que registrar em uma rede deste tipo (tabela 9).
Tabela 9 - O que você gostaria de registrar em uma rede social (digital) de cunho educacional

O que você gostaria de registrar em uma rede social (digital)
de cunho educacional?
Registrar a história
Registrar fotos
Não sei
Futebol
Meus momentos de festas e os trabalhos escolares
TOTAL

Qtd

%

4
2
2
1
1
10

40%
20%
20%
10%
10%
100%

Fonte: GARCIA, 2013

Com base no entendimento da estrutura e dinâmica deste espaço escolar, somado aos
resultados obtidos na analise geral e detalhada dos questionários aplicados, destacamos a
viabilidade da implantação do Portal REDEPUB e o cenário favorável estabelecido neste
lócus da pesquisa. Os membros da Escola Municipal Governador Roberto Santos (alunos,
professores e direção) apresentam-se solícitos e dispostos a contribuir para o registro da
história e memória desta unidade escolar.
Por esta razão, é importante destacar os depoimentos ouvidos de uma professora, uma
aluna e uma funcionária desta unidade escolar.

3.1.3 Depoimentos
Os depoimentos ouvidos na elaboração do projeto são essenciais à proposta da rede
social (digital), visto a importância das memórias e relatos para a construção das histórias de
cada escola inserida no contexto da rede pública de ensino.
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“É importante o conhecimento da história da escola, pois podemos estimular a
avaliação do passado e do presente melhorando o futuro. Levando a comunidade
escolar a se reconhecer como parte da existência da escola, além de ampliar a rede de
interação e comunicação entre alunos, professores e a comunidade como um todo”.
(Depoimento da professora Jaqueline Barbosa, membro da REDEPUB e Professora de
Matemática na Rede Municipal de Ensino de Salvador). (figura 1).
Figura 1 - Jaqueline Barbosa (professora da Escola Municipal Governador Roberto Santos)

Fonte: GARCIA, 2013.

Outro depoimento ouvido foi de uma aluna da escola:
“Seria bom gravar nossas atividades, trabalhos, nossas brincadeiras, fotos de trabalhos
e das festas juninas também” (Depoimento da aluna Aníele de Oliveira Santos,
membro da REDEPUB e aluna do Colégio Municipal Roberto Santos). (figura 2).

Figura 2 - Aníele de Oliveira Santos (aluna da Escola Municipal Governador Roberto Santos)

Fonte: GARCIA, 2013

40

Da mesma forma, ouvimos uma funcionária da escola:
“Meu nome é Laíz, tenho 42 anos de experiência na área da educação, comecei minha
vida profissional nesta área, no Colégio Estadual Luis Tarquino, onde exerci várias
funções de professora, coordenação e secretária do colégio. Posteriormente, fiz um
concurso público e fui nomeada professora do Colégio Governador Roberto Santos”
(Depoimento da funcionária Laís Maria Silva Rocha, membro da REDEPUB e
funcionária do Colégio Municipal Roberto Santos)

Figura 3 - Laíz Maria Silva Rocha (funcionária da Escola Municipal Governador Roberto Santos)

Fonte: GARCIA, 2013

Além dos depoimentos e informações supracitados, neste mesmo lócus de pesquisa
está sendo realizado o Projeto Rádio da Escola e a Escola da Rádio, que está sendo conduzido
pela pesquisadora Kátia Soane (aluna do Mestrado Profissional Gestão e Tecnologia
Aplicadas à Educação - GESTEC), pesquisadora do Grupo Geotecnologias, Educação e
Contemporaneidade (GEOTEC). Este projeto terá um hiperlink no Portal REDEPUB, o que
possibilitará abrigar uma radio online com músicas escolhidas pelos alunos da escola, entre
inúmeras outras informações relevantes à mesma.
Portanto, destacamos a importância da atuação do GEOTEC no desenvolvendo de
pesquisas, parcerias, coautorias, eventos, produção de conhecimentos e ações sobre as
potencialidades das geotecnologias e das tecnologias da informação e comunicação (TIC) na
Rede Pública de Ensino da cidade de Salvador (BA) e, com esforço, na consolidação das
parcerias com a Rede Pública e na difusão do desenvolvimento de ciência e tecnologia nas
escolas através da formação de jovens pesquisadores, no que se refere às discussões,
reflexões, usos, potencialidades e redimensionamento das TIC como meios de comunicação,
construção de laços e redes sociais entre a Escola, Universidade e Comunidade.
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3.2 PDCA E AS SUAS APLICAÇÕES NA REDEPUB
O método concebido para apoiar o desenvolvimento técnico do portal REDEPUB foi o
ciclo do PDCA, que é um método para a obtenção do aprimoramento contínuo, concebido por
Walter Shewart em 1931 e introduzido no Japão pelo Dr. W. E. Deming, nos anos 50, para a
reestruturação da indústria Japonesa após a segunda guerra mundial.
A escolha desta técnica de gestão administrativa, em sua essência, denota aspectos
coincidentes a concepção da estrutura escolhida para execução deste projeto, pela qual existe
um desdobramento do planejamento estratégico de diretrizes em 04 (quatro) etapas, das quais
ocorrem em similitude com os 04 (quatro) semestres definidos no programa do Mestrado
Profissional em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação – GESTEC ao desenvolvimento
do produto final deste TCC.
Desta

forma,

o

cronograma

de

execução

para

a

criação,

planejamento,

desenvolvimento e implantação do Portal REDEPUB, seguiu a aplicação do PDCA (PLAN;
DO; CHECK e ACTION) conforme a figura 4:
Figura 4 - O Ciclo do PDCA

Fonte: Adaptada de ANDRADE (2003, p. 11).

A composição e especificações das etapas do PDCA remetem às seguintes diretrizes
do Portal REDEPUB:
▪ Plan (Planejar) – Etapa de concepção e planejamento (REDEPUB), nesta fase são
estabelecidas as metas, objetivos e definição dos objetivos a serem utilizados na
elaboração e planejamento do projeto
▪ Do (Executar) – Etapa da realização dos esboços da arquitetura do portal
(wireframe), dos suportes comunicacionais e estratégias de mobilização do Portal
(REDEPUB).
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▪ Check (Verificar) – Etapa da checagem e verificação do que foi executado na etapa
anterior (Escolha dos padrões definitivos para a próxima etapa)
▪ Action (Agir) – Agir de acordo com o que foi verificado, nas etapas anteriores e
apresentar a versão do produto final do Portal (REDEPUB)

A construção metodológica deste projeto está relacionada à pesquisa aplicada
colaborativa e o método PDCA, os quais contribuíram na gestão das etapas evolvidas no
desenvolvimento do Portal REDEPUB. O gerenciamento destas etapas ou diretrizes visam
potencializar o resgate e a memória da História da Educação, especialmente das Escolas e a
interatividade entre os membros da Rede Pública de Ensino do Estado da Bahia.
O desenvolvimento do Portal consiste na utilização do conhecimento da pesquisa
aplicada e da tecnologia digital, através dos serviços da WEB para obter aplicações práticas
como produto ou processo. O resultado a ser medido é a relevância da criação deste Portal, e a
sua efetividade no resgate da memória e registro da História das Escolas e dos seus sujeitos
que fazem e vivem as dinâmicas da Rede Pública de Ensino.
Assim, esse projeto foi concebido para atender as escolas da Rede Pública de Ensino
do Estado da Bahia, nas suas instâncias municipal e estadual. Desta forma, para melhor
atender a implantação do Portal e a busca por órgãos de fomento, utilizaremos como amostra
a unidade escolar Colégio Municipal Governador Roberto Santos, situado no bairro do Cabula
(Salvador –BA), envolvendo os alunos, professores, pesquisadores, gestores escolares e a
comunidades.
Por esta razão, uma vez escolhido o ponto de partida do REDEPUB e com intuído de
desenvolver uma versão piloto do Portal, as atividades foram concentradas, e inicialmente em
um lócus (Colégio Municipal Governador Roberto Santos), pelo qual conseguimos
compartilhar as etapas a seguir, relacionadas ao desenvolvimento do projeto.

3.2.1 Etapas da Criação e Desenvolvimento do Portal (Metodologia do PDCA)
A seguir, serão descritas as etapas do desenvolvimento do portal REDEPUB:

A) ATIVIDADES PREVISTAS: 1º SEMESTRE
Nesta primeira etapa do cronograma de execução do projeto, contempla-se o planejamento
para a criação do Portal.
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Figura 5 - PLANEJAR (PLAN)

Fonte: Adaptada de ANDRADE (2003, p. 11).

a) Planejar e organizar às 04 (quatro) etapas do cronograma de execução do projeto
(REDEPUB):
O cronograma foi baseado no processo desenvolvimento ao longo dos 04 (quatro)
semestres do mestrado e com as 04 (quatro) etapas estabelecidas na metodologia utilizada do
PDCA.
Desta forma, segue nos Quadros 3, 4 e 5, a seguir, o cronograma geral das atividades
realizadas para o desenvolvimento do portal REDEPUB:

Quadro 3 - Planejamento de desenvolvimento do Portal REDEPUB
CRONOGRAMA

ETAPAS

PRIMEIRO SEMESTRE
2011.2
Plan (Planejar) – Etapa de concepção
e planejamento (REDEPUB), nesta
fase são estabelecidas as metas,
objetivos e definição dos objetivos a
serem utilizados na elaboração e
planejamento do projeto

SEGUNDO SEMESTRE 2012.1
Do (Executar) – Etapa da realização dos
esboços da arquitetura do portal
(wireframe), dos suportes comunicacionais
e estratégias de mobilização do Portal
(REDEPUB).

Planejar e organizar as 04 (quatro)
etapas do cronograma de execução
do projeto (REDEPUB).

Esboçar a arquitetura de funcionamento do
Portal
(wireframe).

Buscar a compreensão teórica sobre
Memória e Registro da Educação,
Tecnologia e Redes Sociais.

Pesquisar as formas de suporte
comunicacional do Portal (Rede Social).

AÇÕES
Buscar a compreensão
epistemológica das principais
categorias do projeto.

Realizar um estudo sobre as Estratégias de
Mobilização, proposta de adesão das
escolas e financiadores (escolha da escola
para locús de pesquisa)

Ampliar a compreensão epistemológica das
principais categorias do projeto.
Fonte: GARCIA, 2013
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Quadro 4 - Planejamento de desenvolvimento do Portal REDEPUB (continuação)

CRONOGRAMA

ETAPAS

TERCEIRO SEMESTRE
2013.1
Check (Verificar) – Etapa da
checagem e verificação do que
foi executado na
etapa anterior (Escolha dos
padrões definitivos para a
próxima etapa)

QUARTO SEMESTRE 2013.2
Action (Agir) – Agir de acordo com o que
foi verificado, nas etapas anteriores e
apresentar a versão do produto final do
Portal (REDEPUB)

Apresentar esboço definitivo do Demonstrar a versão beta do Portal
Portal
Criar uma fan Page no facebook
Vistar in loco a Escola
(PORTAL REDEPUB);
Municipal Governador Roberto
Santos e apresentar a proposta
AÇÕES
de adesão a Direção;
Firmar parceria com outros projetos, que
foram incorporados a proposta da
Coletar e acompanhamar
REDEPUB (Projetos o Rádio da Escola e
dados/registros na Escola
Escola na Rádio Salvador, Valença e
Municipal Governador Roberto outros).
Santos;
Fonte: GARCIA, 2013

Quadro 5 - Planejamento de desenvolvimento do Portal REDEPUB (continuação)

CRONOGRAMA

ETAPAS

PRÓXIMOS 03 ANOS 2013.2
até 2016.2
Acompanhamento (03 anos) –
Participar ativamente nas atualizações
e aprimoramento contínuo do Portal
(REDEPUB)

Avaliar o funcionamento do Portal
(REDEPUB) durante 03 anos.

AÇÕES

Participar de reuniões e encontros
voltados para as oportunidades de
melhoria durante 03 anos.
Fonte: GARCIA, 2013

As atividades descritas nos quadros contendo o cronograma do projeto podem ser
melhor visualizadas a seguir, nas descrições dos procedimentos.
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b) Plano da aplicação à criação do Portal (REDEPUB)
O gerenciamento do Portal ocorrerá pelo uso de CSM (Content Management System),
ou seja, um aplicativo de gerenciamento de conteúdos, que tem a finalidade de controlar,
criar, armazenar e administrar o fluxo de informações dentro um site no ambiente da WEB.
Desta forma, o CMS é um sistema pré-estruturado, com os recursos disponíveis prontos e que
podem ser editados através de uma interface de acesso via Internet.
Esta ferramenta gera sobre o gerenciamento de conteúdos, uma vez que dispensa a
assistência de terceiros ou pessoas especializadas, que serão as responsáveis pela manutenção
do site. Sendo assim, cada membro da equipe poderá gerir seu próprio conteúdo, de forma
simples e fácil, com o mínimo de conhecimento em edição de textos e imagens. Por esta
razão, no caso do Portal REDEPUB, a opção escolhida foi o CMS Wordpress, que é um dos
sistemas de gerenciamento de conteúdo mais popular do mundo.
O Wordpress é uma plataforma de desenvolvimento e gerenciamento de sites, com
uma programação de código aberto1, gratuita e com uma ampla comunidade de
desenvolvedores em mais de 120 países. Este aplicativo tem como base as linguagens
HTML5, CSS4, PHP e um banco de dados em MySQL, que já encontram-se pré- estruturados
e prontos para o seu desenvolvimento do projeto REDEPUB.
O Wordpress é a ferramenta é utilizada para gerenciar o site da Universidade do
Estado da Bahia – UNEB e já funciona como instrumento de comunicação das diversas áreas
e núcleos, que postam as suas informações de forma personalizada. Portanto, um instrumento
de gestão de conteúdos, que consegue suprir ou atender o fluxo informacional dos diversos
atores desta Instituição (Núcleos de Pesquisa, professores e departamentos). Sendo assim, o
Portal da REDEPUB terá uma estrutura de gestão dos conteúdos muito próxima ao usado pela
UNEB.
Outro aspecto relevante, na escolha do wordpress, deve-se as opções de usabilidade e
interatividade são facilmente adaptáveis com a utilização de diversos plugins ou widgets, que
ampliam a interface com outras plataformas como redes sociais digitais ou canais digitais.
A usabilidade pode ser entendida como a facilidade de uso, de um objeto físico ou de
um serviço específico, onde a interface operacional auxilia a maior produtividade ou acesso as
informações. Portanto, o Portal REDEPUB foi concebido para oferecer uma interface simples
e fácil assimilação dos professores, gestores, e alunos das escolas.
Os plugins são ferramentas criadas para maximizar a funcionalidade dos programas ou
portais desenvolvidos. No caso da REDEPUB, mais especificamente, pelo uso do WordPress,
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que visa atender de forma personalizada as necessidades dos membros que utilizarão o Portal
e as adequações voltadas para o registro das memórias e lembranças das escolas, que podem
gerar novas necessidades e a possibilidade de atualizações do projeto.
Os widgets são aplicativos que podem ser incorporados e executados através dos seus
códigos em qualquer página em HTML, aparecem como pequenas janelas ou caixas que
flutuam na área de trabalho de acordo com os parâmetros definidos pelo administrador do site.
No caso do Portal REDEPUB, forneceremos específicas funcionalidades para os membros do
Portal, como: contador, notícias online, redes sociais, fóruns, vídeos, fotos e entre outras
possibilidades.

c) Buscar a compreensão teórica sobre Memória e Registro da Educação, Tecnologia e
Redes Sociais
Buscou-se a compreensão epistemológica das principais categorias do projeto, que
conduziram a ampliação da base do conhecimento teórico, que pode ser visualizada na
fundamentação teórica desta pesquisa (capítulo 2), que muito contribuiu para o
desenvolvimento do Portal.

B) ATIVIDADES PREVISTAS: 2º SEMESTRE

Nesta segunda etapa do cronograma de execução do projeto, contempla-se o desenvolvimento
e execução das bases estruturais do Portal.

Figura 6 - EXECUTAR (DO)

Fonte: Adaptada de ANDRADE (2003, p. 11).
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a) Estrutura do Portal
O Portal foi concebido para a utilização da plataforma do Wordpress, conforme
informado no capitulo anterior, permitindo sem restrições a concepção da estrutura de
funcionamento e políticas de acesso ao site. Desta forma, o Portal da REDPUB tem uma
estrutura simples, composta por dois níveis de perfil e de acesso ao portal (Membros da
REDEPUB e Administrador de Conteúdo).
Com isso, segue na Figura 7 o fluxo hierárquico de perfil e gestão do Portal da
REDEPUB:

Figura 7 - Estrutura do Portal da REDEPUB

ADMINISTRADOR
DE CONTEÚDO

CONTA DE MEMBRO
DA REDEPUB

Fonte: GARCIA, 2013

Diante da figura, segue abaixo a descrição relacionada à estrutura organizacional do
Portal (Membros da REDEPUB e Administrador de Conteúdo):
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b) Conta dos membros da REDEPUB
▪ Cada Membro da REDEPUB possuirá um login e senha, que serão pessoais e
intransferíveis, sendo os seus proprietários responsáveis pelo registro de suas memórias e
lembranças da escolar;
▪ O Membro da REDEPUB poderá cadastrar-se no Portal e deverá preencher o
cadastro no próprio site da REDEPUB, que será validado pela moderação do Administrador
de Conteúdo.
▪ O Membro da REDEPUB deverá registrar a sua história, do bairro da escola e as
suas memórias da sua unidade escolar em perfil dentro do Portal e será convidado para a FAN
PAGE no Facebook, o que potencializará á a interatividade e conectividade dos membros em
uma rede digital.

c) Conta de administrador de conteúdo
▪ O Administrador de Conteúdo é a pessoa responsável pela alimentação, atualização e
edição de conteúdo sobre a história, memória e registro da sua respectiva unidade escolar no
Portal da REDEPUB;
▪ O Administrador de Conteúdo auxiliará a administração da FAN PAGE do
FACEBOOK da sua unidade escolar.
▪ Pela moderação dos comentários realizados acerca das publicações postadas na
respectiva página dos membros da sua unidade escolar;
▪ Pela não defasagem das informações contidas no portal, atualizando-as sempre e de
acordo com a real duração das atividades;
▪ Zelar pela integridade moral da instituição e de seus servidores no gerenciamento dos
conteúdos postados pelos usuários;

d) Funcionamento do Portal

Na segunda etapa do PDCA, a que trata da execução do projeto REDEPUB, houve a
vista, coleta de informações e mobilização da direção, professores e alunos da Escola
Municipal Governador Roberto Santos.
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Com o desenvolvimento e atendimento das atividades previstas na etapa acima
supracitada, propiciaram a atualização das etapas posteriores e resultaram no processo de
elaboração do Portal, aquisição do domínio do site (http://www.redepub.com.br) e do serviço
de hospedagem na empresa LOCAWEB
Portanto, com base no atendimento de todas as demandas correlacionadas as 04
(quatro) etapas do PDCA, segue o passo a passo do funcionamento operacional do Portal
REDEPUB:

e) Esboçar a arquitetura de funcionamento do Portal (wireframe)

Para o desenvolvimento do Portal REDEPUB, contemplou-se o estudo de esboços
para a construção da arquitetura, conforme as figuras abaixo destacadas:

Figura 8 - Primeiro esboço do wireframe do Portal da REDEPUB

Fonte: GARCIA, 2013
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Figura 9 - Segundo esboço do wireframe do Portal da REDEPUB (Página 01: Principal ou Index)

Fonte: GARCIA, 2013
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Figura 10 - Segundo esboço do wireframe do Portal da REDEPUB (Página 02: Registre)

Fonte: GARCIA, 2013
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Figura 11 - Segundo esboço do wireframe do Portal da REDEPUB (Página 03: Conheça)

Fonte: GARCIA, 2013
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Figura 12 - Segundo esboço do wireframe do Portal da REDEPUB (Página 04: Compreenda)

Fonte: GARCIA, 2013
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As figuras de 08 a 12 representaram os esboços de desenvolvimento do wireframe, ou
seja, a concepção da arquitetura do Portal RDEPUB e as suas respectivas funcionalidades.
Sendo assim, neste período, foi realizado um estudo das possibilidades e escolhas para este
desenvolvimento do Portal, desde o design, até as linguagens computacionais.
f) Pesquisar as formas de suporte comunicacional do Portal (Rede Social);

Para o desenvolvimento do suporte comunicacional Portal (REDEPUB), contemplouse o estudo das redes sociais existentes (Facebook, Twitter, Delicious e etc). Portanto,
identificamos que o facebook possuiu uma grande adesão entre a comunidade acadêmica
durante a pesquisa na Escola Municipal Governador Roberto Santos e que pode contribuir
para dar suporte comunicacional ao Portal (REDEPUB).
Portanto, optamos pela criação de uma fan page do Portal REDEPUB, no facebook,
pelo qual foi estabelecido, conforme o esboço destacado na figura abaixo.

Figura 13 - Esboço da Fan Page REDEPUB no Facebook

Fonte: GARCIA, 2013

55

g) Visitar, in loco, a Escola Municipal Governador Roberto Santos e apresentar a
proposta de adesão à Direção da Escola

Nesta etapa ocorreu a visita na escola Roberto Santos e ocorreu uma reunião com o
diretor e a coordenadora do período noturno. Neste encontro, recebemos a autorização para
realizar a pesquisa nesta unidade escolar, o que possibilitou as atividades com os professores,
alunos e funcionários da escola.

h) Coletar e acompanhar os dados/registros na Escola Municipal Governador Roberto
Santos

Mediante as atividades desenvolvidas citadas no item anterior, sobre a visita in loco,
foram realizadas reuniões com os professores e alunos, pelas quais apresentamos o primeiro
esboço do portal REDEPUB e solicitamos as sugestões e críticas de todos. Portanto, como o
projeto é de cunho colaborativo, envolvemos os sujeitos na participação direta do
desenvolvimento do portal.
Realizamos entrevistas, coleta de dados e dialogamos com os sujeitos desta
comunidade escolar, os quais fizeram parte deste percurso durante esta etapa.

C) ATIVIDADES PREVISTAS: 3º SEMESTRE

Nesta terceira etapa do cronograma de execução do projeto, contempla-se a avaliação e
consolidação do funcionamento do Portal.

Figura 14 - AVALIAR (CHECK)

Fonte: Adaptada de ANDRADE (2003, p. 11).
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a) Apresentar esboço definitivo do Portal

As figuras de 15 a 17 representaram os esboços definitivos de desenvolvimento do
wireframe, baseados nas experiências de esboços anteriores, demonstrados nas figuras de 08 a
12.

Figura 15 - Esboço definitivo do wireframe do Portal da REDEPUB (TOPO)

Fonte: GARCIA, 2013

Figura 16 - Esboço definitivo do wireframe do Portal da REDEPUB (CORPO)

Fonte: GARCIA, 2013
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Figura 17 - Esboço definitivo do wireframe do Portal da REDEPUB (RODAPÉ)

Fonte: GARCIA, 2013

D) ATIVIDADES PREVISTAS: 4º SEMESTRE

Nesta quarta etapa do cronograma de execução do projeto, contempla-se a atuação e
implantação do Portal.

Figura 18 - ATUAR (ACTION)

Fonte: Adaptada de ANDRADE (2003, p. 11).
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a) Demonstrar a versão beta do Portal

O Portal da REDEPUB está registrado no domínio (http://www.redepub.com.br) e hospedado
em um servidor da empresa LOCAWEB (maior empresa da America Latina em serviço
voltados para WEB).

Figura 19 - Página Principal do Portal da REDEPUB

Fonte: Extraído do site REDEPUB (http://www.redepub.com.br)
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b) Analise da página principal do Portal REDEPUB

O Portal REDEPUB em seu topo apresenta a identidade visual, o slogan REDEPUB:
A história das Escolas da Rede Pública do Estado da Bahia, os links para outras redes digitais
e o acesso ao cadastro de membro. Destacamos que o slogan denota um jogo de palavras tem
como foco sintetizar a proposta do portal junto ao seu público-alvo.
O funcionamento do Portal consiste na articulação e interação de 03 (três) botões
(REGISTRE; CONHEÇA e COMPREENDA), dos quais estão correlacionadas as seguintes
ações específicas:
▪ REGISTRE: Link para a página para computo de dados e que permitirá os membros
realizarem o registro da história e memória das escolas.
▪ CONHEÇA: Link para a página concebida para o armazenamento das informações
(fotos, hiperlinks, vídeos, entrevistas, arquivos digitais e outros) das escolas.
▪ COMPREENDA: Link para a página para que explica o projeto REDEPUB e a
importância do resgate do registro da memória e história das escolas da Rede Pública de
Ensino do Estado da Bahia

Figura 20 - Representação do Topo do Portal REDEPUB

Fonte: Extraído do site REDEPUB (http://www.redepub.com.br)

No corpo e rodapé do Portal REDEPUB constatamos a distribuição de conteúdos
pertinentes referentes aos depoimentos dos membros; histórias em destaque; projetos
importantes; quem somos; o que é REDEPUB e parceiros.
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Figura 21 - Representação do corpo e rodapé do Portal REDEPUB

Fonte: Extraído do site REDEPUB (http://www.redepub.com.br)

c) Marketing (estratégias de mobilização para despertar o interesse do usuário)
▪ Oferecer gratuitamente cursos online e de extensão no Centro Universitário Jorge
Amado (aos sábados), onde será ampliada a relação existente entre o GEOTEC e os Colégios
da Rede Pública de Ensino do Estado da Bahia.
▪ Criação de uma Fan Page no Facebook, do REDEPUB, voltada para o suporte
comunicacional através rede social digital.
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O suporte comunicacional ocorrerá no próprio Portal da REDEPUB e no facebook,
mediante a criação de uma página de fã (fan page), que é um espaço que permitem a interação
e conectividade entre os diversos usuários (alunos, professores, pesquisadores e comunidade),
propiciando a transmissão de diversas informações aos seguidores ou aos membros da
REDEPUB que escolher se conectar a elas.
A fan Page funcionará como uma rede social digital, que potencializará as rede e as
relações entre os grupos. Contudo, o próprio Portal da REDEPUB, em sua versão beta,
permitirá o lançamento dos registros da história das escolas e dos sujeitos, o que
potencializará a conectividade e interatividade entre os seus membros.
Desta forma, criamos uma fan page do Portal REDEPUB, no facebook, pelo qual foi
desenvolvida conforme a figura abaixo:

Figura 22 - Página Oficial da Fan Page REDEPUB no Facebook (topo da página)

Fonte: Extraído do Facebook - https://www.facebook.com/pages/Redepub/591379930893369?fref=ts
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Figura 23 - Página Oficial da Fan Page REDEPUB no Facebook (Registros 01)

Fonte: Extraído do Facebook - https://www.facebook.com/pages/Redepub/591379930893369?fref=ts

Figura 24 - Página Oficial da Fan Page REDEPUB no Facebook (Registros 02)

Fonte: Extraído do Facebook - https://www.facebook.com/pages/Redepub/591379930893369?fref=ts
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d) Proposta de adesão de outras escolas e financiadores
▪ O projeto já possui 01 escola parceria (Escola Municipal Governador Roberto
Santos), que já faz parte do projeto piloto e versão beta do Portal da REDEPUB. Portanto, a
partir do próximo semestre 2013.2, buscaremos novas escolas e o aprimoramento
técnico/operacional do Portal.
▪ Apresentação do resumo do projeto REDEPUB para a vice-prefeita da cidade de
Salvador (Célia Sacramento) em 30/01/2013. Portanto, este encontro propiciou a apresentação
de um breve descritivo deste projeto e possibilidade de firmar uma parceria com as escolas da
Rede Municipal da cidade de Salvador após a consolidação do projeto nas escolas. Desta
forma, realizaremos um segundo encontro juntamente com a professora orientadora deste
projeto, Drª Tânia Maria Hetkowski, buscando o apoio na prospecção de recursos para a
manutenção de uma equipe de trabalho dedicada ao Portal.
▪ Etapas para adesão de novas escolas e financiadores:
- Os pesquisadores parceiros do grupo GEOTEC, participantes do projeto REDEPUB,
encaminharão convites de adesão do Portal para outras escolas da Rede Pública de Ensino do
Estado da Bahia, que ao aceitarem a correspondência eletrônica, realizarão o cadastro online e
criação de perfil de acesso para a conta de Administrador de Conteúdo para a sua respectiva
unidade escolar.
- A equipe responsável pela Administração Geral de Conteúdos entrará em contato telefônico
e farão vista em loco as escolas da Rede pública de Ensino do estado da Bahia, onde será
realizado o cadastro de criação de perfil e acesso imediato a conta de Administrador de
Conteúdo.
- Em parceria com o Centro Universitário Jorge Amado (UNIJORGE) e a UNEB, serão
encaminhados convites aos Gestores Escolares para encontros e palestras no auditório da
UNIJORGE e UNEB (Ação prevista para os próximos três anos: De 2013.2 até 2016.2)

e) Implantar as estratégias de mobilização com os alunos, professores e direção das
escolas
Foram firmadas parcerias com outros pesquisadores do grupo GEOTEC e seus
projetos já se encontram com links no Portal REDEPUB. Estes projetos atendem à Rede
Pública de Ensino do Estado da Bahia e auxiliarão na mobilização e aderência da REDEPUB
pelos alunos. A exemplo, podemos citar os seguintes projetos:
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A rádio da escola na escola da rádio (Escola Municipal Governador Roberto Santos):
Consiste em projeto institucional da parceria da Universidade do Estado da Bahia

(UNEB), através do Grupo de Pesquisa em Geotecnologia, Educação e Contemporaneidade
(GEOTEC) com a Escola Municipal Governador Roberto Santos com a finalidade de
desenvolver a Educação Científica e Tecnológica à exploração das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC), especialmente, através dos meios de comunicação. Diante
desta perspectiva, o projeto consiste na implantação, mobilização e manutenção de uma Rádio
Convencional e Podcasting junto à intenção de ampliar reflexões acerca da história e memória
da cidade de Salvador/BA; proceder com pesquisa de campo nos bairros da cidade;
desenvolver ações e práticas potenciais ao exercício profissional dos estudantes e; promover a
Popularização da Ciência e Tecnologia a partir do exercício dialógico e investigativo dos
alunos e professores do Ensino Fundamental II da Rede Pública.



A rádio da escola na escola da rádio (IFBA – Campus Valença):
Consiste em projeto institucional da parceria da Universidade do Estado da Bahia

(UNEB), através do Grupo de Pesquisa em Geotecnologia, Educação e Contemporaneidade
(GEOTEC) com o Instituto Federal Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, com a
finalidade de desenvolver a Educação Científica e Tecnológica à exploração das Tecnologias
da Informação e Comunicação (TIC), especialmente, através dos meios de comunicação.
Diante desta perspectiva, o projeto consiste na implantação, mobilização e manutenção de
uma Rádio Convencional e Podcasting junto à intenção de ampliar reflexões acerca da
história e memória da cidade de Valença/BA; proceder com pesquisa de campo nos bairros da
cidade; desenvolver ações e práticas potenciais ao exercício profissional dos estudantes e;
promover a Popularização da Ciência e Tecnologia a partir do exercício dialógico e
investigativo dos alunos e professores da Instituição.



Inclusão Sócio Digital na Terceira Idade (UNEB-UATI – Campus 1):
Consiste em projeto em parceria da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), através

do Grupo de Pesquisa em Geotecnologia, Educação e Contemporaneidade (GEOTEC) e a
Universidade Aberta a Terceira Idade (UATI), com a proposta da inclusão sócio digital dos
membros da melhor idade, que frequentam a UATI.
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4. CONCLUSÕES
A proposta de criação de um Portal para salvaguardar a memória e história das Escolas
da Rede de Ensino Público do Estado da Bahia tem se mostrado, ao longo da pesquisa, válida
e importante, do ponto de vista social, acadêmico, cultural e histórico para o nosso Estado.
O potencial de resgate e registro dessa memória e história nessas Escolas e os seus
sujeitos associados (alunos, professores, pesquisadores e comunidade) foi fundamental da fase
inicial de planejamento até a publicação do Portal REDEPUB na Web.
Desta forma, a pesquisa realizada no Colégio Municipal Governador Roberto Santos,
no âmbito das relações entre os sujeitos, escola e universidade (UNEB), estabeleceu e
delimitou novas formas de pensar a educação, com base na utilização das Tecnologias de
Informação e Comunicação e buscando a valorização das memórias da escola.
As contribuições deste processo colaborativo, em detrimento a metodologia aplicada e
os seus desdobramentos, representam a essência e razão deste projeto, culminando em uma
experiência fantástica e singular. Portanto, vislumbramos através das parcerias e da adesão de
outras escolas, uma nova forma de caminhar, com muitas descobertas e pistas para o trabalho
em grupo, buscando o aprimoramento contínuo e atualização do Portal REDEPUB.
Sendo assim, mediante as parcerias que visam ser firmadas com a comunidade escolar
e extra-escolar, com a Secretaria de Educação e outras instâncias, são fundamentais para a
ampliação e divulgação deste projeto.
Por fim, o Portal atende à proposta de ser dinâmico, interativo e convergente aos
aspectos sociais e humanos, com interface simples e funcional que permite a usabilidade e a
interatividade de alunos, professores e comunidade escolar. Contudo, o Portal passará por
atualizações com base no processo colaborativo, nos próximos três anos. Neste processo de
melhoria contínua, continuarão sendo agregados os projetos do Grupo Geotecnologias,
Educação e Contemporaneidade (GEOTEC), relacionados com a proposta.
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GLOSSÁRIO
BLOG: É um site cuja estrutura permite a atualização rápida a partir de acréscimos dos
chamados artigos ou posts. Estes são, em geral, organizados de forma cronológica inversa,
tendo como foco a temática proposta do blog, podendo ser escritos por um número variável de
pessoas, de acordo com a política do blog.
CHAT: Significa em português a palavra conversação ou bate-papo (termo usado no Brasil),
é um neologismo para designar aplicações de conversação em tempo real.
CMS: Um Sistema de Gerenciamento de Conteúdo (do inglês Content Management System –
CMS) é um aplicativo usado para criar, editar, gerenciar e publicar conteúdo de forma
consistentemente organizada permitindo que o mesmo seja modificado, removido e
adicionado com facilidade. Esta ferramenta é utilizada para armazenar, controlar, prover
notícias, artigos, manuais de operação, manuais técnicos, guias de vendas e brochuras de
marketing e outras opções. O conteúdo pode incluir arquivos de computador, imagens, áudios,
vídeos, documentos eletrônicos e conteúdo Web.
CSS (Cascading Style Sheets) é uma linguagem de estilo utilizada para definir a apresentação
de documentos escritos em uma linguagem de marcação em HTML
FACEBOOK: É o maior site e serviço de rede social do mundo, que foi lançada em 4 de
fevereiro de 2004, operado e de propriedade privada da Facebook. Em 4 de outubro de 2012 o
Facebook atingiu a marca de 1 Bilhão de usuários ativos.
FANPAGE: São páginas de fãs (fan pages) existem para que as organizações, empresas,
celebridades e bandas transmitam muitas informações aos seus seguidores ou ao público que
escolher se conectar a elas. Semelhante aos perfis, as Páginas podem ser aprimoradas com
aplicativos que ajudem as entidades a se comunicarem e interagirem com o seu público e
adquirirem novos usuários por recomendações de amigos, históricos dos Feeds de notícias,
eventos do Facebook e muito mais.
HIPERLINK: Uma hiperligação, um liame, ou simplesmente uma ligação (também conhecida
em português pelos correspondentes termos ingleses, hyperlink e link), é uma referência
dentro de um documento em hipertexto a outras partes desse documento ou a outro
documento. Um programa informático utilizado para visualizar e criar esse documento
chama-se um sistema de hipertexto, normalmente um usuário pode criar uma hiperligação ou
simplesmente uma ligação. Um usuário que siga as ligações está a navegar o hipertexto ou a
navegar a web.
HTML (abreviação para a expressão inglesa HyperText Markup Language, que
significa Linguagem de Marcação de Hipertexto) é uma linguagem de marcação utilizada para
produzir páginas na Web.
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MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados
OSI: O termo código aberto, ou open source em inglês, foi criado pela OSI (Open Source
Initiative) e refere-se a softwares que permitem a manipulação dos códigos fontes e
atualizações dos programas.
PHP: É uma linguagem interpretada e livre, usada originalmente apenas para o
desenvolvimento de aplicações presentes e atuantes no lado do servidor, capazes de gerar
conteúdo dinâmica na internet ((um acrônimo recursivo Personal Home Page)
PODCASTING: É uma forma de publicação de arquivos de mídia no formato digital
(áudio, vídeo, foto, PPS, etc…) pela Internet, através de um FEED RSS, que permite aos
utilizadores acompanhar a sua atualização. Com isso, é possível o acompanhamento
e/ou download automático do conteúdo de um podcast.
PORTAL: É um centro aglomerador e distribuidor de conteúdo para uma série de outros sites
ou subsites.
SITE: É um conjunto de páginas web, isto é, de hipertextos acessíveis geralmente pelo
protocolo HTTP na Internet.

