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RESUMO 

 

Este trabalho aborda a construção de um Atlas Escolar por alunos do Ensino Médio 
do Colégio Polivalente do Cabula, localizado na cidade do Salvador (BA). Esta 
pesquisa objetivou analisar, no âmbito dos processos formativos, o uso das 
geotecnologias para a construção de um Atlas Escolar, como estratégia didático-
pedagógica e de aprendizagem, na sistematização do conhecimento e entendimento 
do espaço local e global, sob a ótica dos sujeitos do ensino médio do Colégio 
Polivalente do Cabula. Para alcançar tal objetivo, foram trilhados os seguintes 
caminhos: investigar como o entendimento do local/lugar/espaço interfere na 
sistematização dos conhecimentos, dando ênfase ao entendimento da história, 
memória e manifestações culturais que constituem o lugar; analisar as 
potencialidades do uso das geotecnologias na expressão do espaço estudado; e 
elaborar, juntamente com um grupo de alunos do ensino médio, um Atlas Escolar 
que proporcione estratégias para o entendimento do local/lugar do Colégio 
Polivalente do Cabula. A construção desse Atlas foi mediada com os 
alunos/pesquisadores, utilizando as geotecnologias. A pesquisa ainda utiliza 
conceitos como pertencimento, TIC, local/lugar, espaço e globalização; dando 
ênfase à iniciação ou à educação científica dos alunos participantes do projeto A 
Rádio da Escola na Escola da Rádio, vinculado ao Grupo de Pesquisa 
Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade (GEOTEC). Os pressupostos 
metodológicos perpassaram pela abordagem colaborativo/participativo, existindo 
uma relação direta entre o objeto pesquisado e seus pesquisadores. A construção 
do conhecimento não é feita apenas e somente de conteúdos, o mestrado abre 
novas perspectivas, novos olhares, baseado nas experiências como professor do 
Ensino Médio, buscando uma forma, se não inédita, pelo menos mais original e 
inovadora, na criação de um Atlas. A presente pesquisa apresenta, como produto 
final, a construção do Atlas Escolar do Colégio Polivante do Cabula – Salvador (BA), 
com uma linguagem voltada para o pertencimento. Nesse Atlas, localidades como 
São Gonçalo, Arenoso, Pernambués, Sussuarana, Tancredo Neves, Saboeiro, 
Doron, Barreiras, dentre outros; possuem seus espaços representados através de 
fotografias, desenhos, poesias, músicas e paródias; além da criação de um canal no 
Youtube, que servirá como armazenamento digital dos trabalhos. 
 
Palavras-chave: Geotecnologias. Lugar. Espaço. Atlas Escolar. 
 



ABSTRACT 

 
This work deals with the construction of a School Atlas by high school students of 
Cabula Polyvalent College, located in the city of Salvador (BA). This research aims to 
analyze the use of geotechnologies for the construction of a School Atlas, as a 
didactic-pedagogical and learning strategy, in the systematization of knowledge and 
understanding of local and global space, within the scope of the formative processes, 
from the perspective of the subjects of College of the Cabula. In order to achieve this 
goal, the following paths were pursued: to investigate how the understanding of place 
/ place / space interferes in the systematization of knowledge, emphasizing the 
understanding of history, memory and cultural manifestations that constitute the 
place; To analyze the potentialities of the use of geotechnologies in the expression of 
the space studied; And develop, together with a group of high school students, a 
School Atlas that will provide strategies for understanding the location / location of 
the Cabula Polyvalent College. The construction of this Atlas was mediated with the 
students / researchers, using the geotechnologies. The research still uses concepts 
such as belonging, TIC, place / place, space and globalization; Giving emphasis to 
the initiation or the scientific education of the students participating in the Radio 
School project at the Radio School, linked to the Geotechnology, Education and 
Contemporaneity Research Group (GEOTEC). The methodological assumptions 
involved the collaborative / participatory approach, and there is a direct relationship 
between the researched object and its researchers. The construction of knowledge is 
not only made up of content, but the master's degree opens new perspectives, new 
perspectives, based on experiences as a teacher of the Secondary School, seeking a 
form, if not unprecedented, at least more original and innovative in the creation of a 
Atlas. The present research presents, as final product, the construction of the School 
Atlas of the Polivante College of Cabula – Salvador (BA), with a language focused on 
belonging. In this Atlas, localities like São Gonçalo, Arenoso, Pernambués, 
Sussuarana, Tancredo Neves, Saboeiro, Doron, Barreiras, among others; Have their 
spaces represented through photographs, drawings, poetry, songs and parodies; As 
well as creating a Youtube channel that will serve as the digital storage of the works. 
 
Keywords: Geotechnology. Place. Space. School Atlas 
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1 –ENREDO DA MINHA VIDA 

“Geografia deve ser ensinada como um grande enredo”.(Milton Santos, 2016). 

 

Neste capítulo, trataremos dos caminhos percorridos até este Mestrado, as 

inquietações que noslevaram à pesquisa, os conceitos, objetivos e método. 

Entendemos o Colégio Polivalente do Cabula como um oceano, onde deságua 

vários rios, cada um trazendo uma história, temperatura e densidade. O nosso 

trabalho é tentar entender e esmiuçar esse oceano. 

 

 

1.1 – Minha trajetória: 

Estudei no Colégio Estadual Jutahy Magalhães, no município de Itaparica – 

Bahia, no final da década de 1970, onde cursei o ensino fundamental II, e, no início 

da década de 1980, concluí o ensino médio como técnico de Auxiliar de 

Administração. Nesse período, pude contar com excelentes professores e, mesmo 

com todos os problemas que uma escola do interior poderia ter, a escola cumpria 

sua função social e educacional. Vários colegas, hoje, ocupam as mais diversas 

profissões. 

No ano de 1985, cheguei a Salvador para fazer o cursinho pré-vestibular. Foi 

um choque de realidade e um mundo de novas descobertas. Fiquei encantado com 

as aulas no curso pré-vestibularÁguia de geografia e história. Era algo totalmente 

diferente daquilo que até então tinha vivenciado no espaço escolar. Fiquei na dúvida 

se faria vestibular para uma das duas ciências e optei por geografia. Fui aprovado 

em 8º lugar e veio o grande susto, o curso era de licenciatura. Eu seria professor, 

algo mais importante e difícil que ser, por exemplo, um advogado ou administrador. 

A minha licenciatura em Geografia iniciou no primeiro semestre de 1986 e foi 

concluída em dezembro de 1990, pela Universidade Católica do Salvador – UCSal. 

No início do curso, terceiro semestre, comecei a lecionar. Era maio de 1987, no 

Colégio Estadual Jutahy Magalhães em Itaparica (BA), o mesmo em que estudei o 

ensino fundamental II e ensino médio, mantido pela Prefeitura Municipal. Nesse 

período, as escolas estaduais em municípios pequenos, possuíam a sua 

conservação e seu corpo técnico, de professores e demais funcionários, mantidos 

pelas prefeituras, as quais pagavam os salários e gerenciavam “politicamente” as 

escolas. 
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Nesse sentido, comumente, professores habilitados para o ensino 

fundamental I, antigo primário, lecionavam até mesmo no ensino médio, antes 

designado de segundo grau. Desse modo, eu ministrava aulas para as turmas de 7ª 

e 8ªséries (atualmente 8º e 9º anos) e para o ensino médio, nos cursos de Auxiliar 

de Administração e de Magistério. 

O período entre 1987 e 1989teve muita importância para a minha formação e 

desenvolvimento dentro do curso de geografia, bem como de toda a minha futura 

carreira, como professor. Era necessário cursar as matérias do semestre eestudar 

assuntos de semestres superiores para ministrar as aulas e elaborar as provas. Esse 

fato fez com que me familiarizasse com os termos técnicos e conceitos, assim, 

quando cursava as matérias já possuíanoções sobre os conteúdos. 

Cursei, entre os anos de 1991 e 1992, Administração Pública na Universidade 

Federal da Bahia – UFBA. O curso não foi concluído, pois tive que optar entre 

continuar estudando ou lecionar uma carga horária maior em uma escola particular. 

Em 1992, começo a ministrar aulas no Colégio Marista, inicialmente para a 8ª série 

(atualmente 9º ano) e, no ano seguinte, passeia ser professordo 1º ano do ensino 

médio. Um trabalho memorável nesse ano foi um videoclipe, idealizado e executado 

pelos alunos, com a música “Que País é Esse”, da banda Legião Urbana. Essa 

experiência tem uma importância ímpar, por ser uma das principais escolas 

particulares de Salvador. Naquele momento, tive acesso a recursos didáticos e 

técnicos, que não eram disponibilizados nas escolas públicas em que lecionava. 

O trabalho consistia na interpretação da música. Como os alunos poderiam, 

utilizando imagens de vídeos e fotografias, representá-la em um videoclipe. Saímos 

às ruas, fotografando locais diferentes da cidade, bairros como: Pernambués, 

Corredor da Vitória e outros pontos díspares da cidade. Cito esses dois bairros por 

apresentarem características diferentes de arquitetura, renda e organização 

espacial. 

Em seguida, fomos à TV Educativa da Bahia buscar imagens de arquivo, pois 

a escola contava com um aparelho de edição de imagens. Após essa coleta inicial, 

foi escrita uma poesia, narrada por um dos alunos e incluída na edição final, sendo o 

trabalho apresentado na Feira de Ciências do mesmo ano, para alunos, corpo 

técnico, professores e direção do Colégio Marista. Ressalto que todo o trabalho 

realizado, da escolha da música à edição final, foi fruto da ação dos alunos, o 

professor ficou com o papel de orientação/mediação dos trabalhos. 
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Em 1993, fui eleito Vice-Prefeito do Município de Itaparica (BA) e, em 1995, 

com a cassação do Prefeito, assumi o Executivo Municipal. Minha formação de 

professor de Geografia foi muito importante nas medidas adotadas. A principal, na 

área da educação, foi a contratação de professores com nível superior e habilitados 

nas suas respectivas áreas de atuação. Na Secretaria de Obras e Limpeza Urbana, 

as ações adotadas diminuíram, de forma drástica, a infestação do mosquito 

transmissor da dengue (aedes aegypti), um grande problema social já naquele 

período. 

Oano de 1993 aindaé marcado pelo meu ingresso, como professor 

concursado,na Secretaria da Educação do Estado da Bahia – SEC. Fui lotado na 

Escola Classe III, ligada à Escola Parque Anísio Teixeira. Uma recordação desse 

momento de minha história era a frase que repetia diversas vezes aos meus colegas 

professores,dizia que a escola particular paga salários relativamente bons, porém a 

minha realização profissional estava na Escola Pública. Na rede, contávamos com 

poucos recursos, materiais e estrutura, mas sobrava empenho da equipe para 

proporcionar o melhor ambiente de aprendizagem para nossos alunos. 

No início de 1994, fui chamado para trabalhar no Colégio Antônio Vieira, 

doravante chamado de CAV, na 5ª série, depois 6ª série e finalmente 8ª serie. No 

CAV, como chamávamos carinhosamente, pude trabalhar em grandes projetos, 

feiras de ciências, cursos de aperfeiçoamento e trabalhos cujas apresentações eram 

no ginásio de esportes ou no teatro da escola. Um dos trabalhos foi com a música 

“Chega de Mágoa”, de Caetano Veloso, Chico Buarque, Djavan, entre outros 

autores. Os alunos escreveram uma peça de teatro e ao final da apresentação, 

cantaram a música em um coral. Foram oito anos de muito aprendizado. 

A especialização em Educação – Currículo e Prática Educativa – teve início 

no primeiro semestre de 2001 e término no final do primeiro semestre de 2003, pela 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-RJ. 

Em 2002, fui contratado pelo governo do Estado da Bahia para trabalhar 

como Gestor de Área, na Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da 

Bahia – CONDER, onde acompanhei e fiscalizei a construção do Cais Oeste – 

trecho que vai da Fonte da Bica, Marina de Itaparica, até a Fortaleza de São 

Lourenço. Foram dois anos e meio atuando como Gestor dessa Área. Nesse 

período, fiquei de licença sem vencimento da SEC e continuei trabalhando em 

escolas particulares. 
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Ao terminar o trabalho na CONDER, retorno à SEC. Nesses anos, como 

professor, fui aprovado em cursos promovidos pela Secretaria para progressão 

funcional e em cursos de aperfeiçoamento, além de muitos trabalhos e feiras de 

conhecimentos com meus alunos. 

O Mestrado surgiu como uma grande oportunidade de crescimento 

profissional, a partirde uma conversa com colegas doColégio Polivalente do Cabula, 

doravante tratado como Poli1, escola que leciono Geografia desde 2010. Era um 

sonho distante, mesmo com meus vinte e oito anos de sala de aula. Seria 

necessárioum projeto e a proposição de um produto, uma vez que um mestrado 

profissional. Confesso que alguns termos na área de educação eram novos para 

mim. Produto, pesquisa? Pesquisei eli muito sobre o assunto. Assim, nasceu a 

primeira proposta de trabalho, uma forma diferente de ensinar a compreensão de 

mapas usando a tecnologia livre:UTILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS 

TECNOLÓGICAS PARA A INSTRUÇÃO E APRENDIZADO DE TÉCNICAS 

CARTOGRÁFICAS NO ENSINO FUNDAMENTAL. A utilização de recursos e 

ferramentas tecnológicas como o Google Earth, Google Maps, Global Positioning 

System (GPS) seriam os instrumentos para desmistificar o uso de mapas e auxiliar o 

aluno no processo de geolocalização. 

Elaborei o projeto que foi encaminhado para o Programa de Pós-Graduação 

em Gestão e Tecnologias Aplicadas a Educação, para apreciação. No dia da aula 

inaugural, fui apresentado ao Professor Francisco Brito, meu orientador. No mesmo 

evento, conheci o colega de curso Murilo Aguiar de Souza e a possibilidade de um 

novo projeto surgiu, a construção de um mapa ou atlas que envolvesse 

pertencimento. O projeto foi modificado para um novo viés, a construção de um 

mapa ou conjunto de mapas. Tem início, assim, um novo pensamento: 

POTENCIALIDADES DO ATLAS ESCOLAR NA CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DO LUGAR: COLÉGIO POLIVALENTE DO 

CABULA – SALVADOR (BA). 

                                                 

1O Colégio Polivalente do Cabula (Poli) está localizado na Rua Silveira Martins, s/n, no Bairro do 
Cabula. Atende, nos três turnos alunos do ensino fundamental II, médio e educação de jovens e 
adultos. O colégio possui 16 salas de aulas, um laboratório de informática, uma sala de vídeo e 
biblioteca. 
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Foi o primeiro contato com o grupo GEOTEC e todas as influências que ele 

faria eclodir em meu trabalho e na minha vida, bem como a minha imersão e 

aplicação nas atividades. 

A seguir, apresentamos na figura 1a vista do murodo Poli. O colégio atende a 

alunos dos Bairros: Cabula, São Gonçalo, Arenoso, Pernambués, Centro 

Administrativo da Bahia, Sussuarana, Tancredo Neves, Saboeiro, Doron, Barreiras, 

dentre outros. A figura2 apresenta uma vista aérea dos bairros que compõem a 

região do Cabula. As fotos 3 e 4 apresentam a área interna do colégio. 

Um fato marcante é que os bairros atendidos possuem escolas, tanto da rede 

municipal quanto da rede estadual, atendendo o ensino fundamental II e o ensino 

médio;a atração de alunos de vários locais, torna o colégio uma referência em 

educação em toda a região do Cabula.  

 

Figura 01: Foto do muro do Colégio Polivalente do Cabula. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

 

Figura 02: Vista aérea dos bairros próximos do Colégio Polivalente do 
Cabula.
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Fonte: Google Maps. 
 
 
Figura03: Vista interna do Colégio Polivalente 

do Cabula. 

 
Fonte: Próprio autor. 
 
 
 

Figura 04: Área externa do Colégio 

Polivalente do Cabula. 

 
Fonte: Próprio autor.  
 

 

Neste trabalho tentaremos utilizar asinformações que não são lidas nos 

mapas “tradicionais”, transgredindo e trazendo o dia a dia das pessoas. Santos 
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explica que “A cartografia integra o campo da linguagem e contribui para a 

construção e a representação gráfica das relações sócio-espaciais, em interação 

com o espaço concreto” (SANTOS, 2002). Contudo, em nossa compreensão denota 

a potencialidade de expressar, material ou imaterialmente, o mundo e suas nuances. 

Assim, desenvolvemos este trabalho, que será apresentado na forma de 

Relatório técnico, como objetivo da obtenção do grau de Mestre pelo Programa de 

Pós-Graduação em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação– GESTEC, 

vinculado a Universidade do Estado da Bahia – UNEB. Nele, buscaremos mostrar as 

diversas fases do processo na confecção do Atlas; revendo problemas e propondo 

soluções, sempre baseados nos estudos realizados pelo Grupo de pesquisa 

Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade – GEOTEC, vinculado à linha de 

pesquisa 4 do Programa, bem como da ação colaborativo-participativo dos jovens 

pesquisadores. 

Nesses 28 anos em sala de aula, a minha trajetória foi marcada pela 

participação em grandes projetos,nas diversas escolas privadas que lecionei, como: 

Colégio Dinâmica Piaget, Colégio Águia, Colégio Salesiano, Colégio PHD, Colégio 

Apoio, Colégio Santa Cecília, Colégio Montaigne, Colégio Resgate e Colégio Nossa 

Senhora das Mercês. Na rede estadual, lecionei também no Colégio Pau da Lima, 

Colégio São Daniel Comboni e Colégio Luís Viana, onde atuei como professor e 

vice-diretor do noturno, e no Poli. Em cada uma dessas unidades de ensino, busquei 

fazer o melhor, aproveitando as oportunidades para adquirir novos conhecimentos e 

ampliar meus conceitos. 

A chegada ao mestrado, à academia, tornou palpável algumas inquietações 

latentes, que não sabia ou não tinha consciência, mas estavam presentes em boa 

parte da minha trajetória docente. Questionava como melhorar o meu papel de 

professor e como essa melhoria poderia interferir nas relações com meus alunos. 

Como as geotecnologias poderiam interferir no processo de pertencimento e na 

construção e sistematização do conhecimento dos meus alunos, no tocante à 

escola, ao trabalho e a sua vida futura? 

Ser tradicional, posição que não combina com minha postura, ou buscar 

novos caminhos? Quais seriam esses “novos” caminhos? Seriam novos ou já 

existiam? Como poderia inovar, sair da uniformidade ou da zona de conforto do 

pensamento e das ações? Reapareceu um novo “medo”, a escrita para a academia. 
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Com a ajuda dos membros do GEOTEC e do grupo do Projeto “A Rádio da Escola 

na Escola da Rádio”,pude superá-los pouco a pouco. Uma grande contribuição veio 

do meu orientadore do meu colega de pesquisa, Murilo Aguiar. Mostrando caminhos 

e sugerindo leituras. Hoje, mesmo com todas as dificuldades, sei que estou dando 

um grande passo. 

 

1.2 Onde queremos chegar 

Antes da elaboração da proposta para o GESTEC, tivemos a oportunidade de 

estudar alguns trabalhos na área de criação de mapas, fossem em nível de 

municípios ou restringido a um determinado local. A maioria dos trabalhos poderia 

ser feita por técnicos ou empresas especializadas mediante pagamento. Buscavam 

apenas descrever temas técnicos como vemos nos Atlas comprados em livrarias do 

país. Este tipo de trabalho, não necessita de um mestrado e sim de uma empresa 

que execute a tarefa. 

Baseado nessas experiências, buscamos uma forma, se não inédita, pelo 

menos mais original e inovadora, na criação deste Atlas. Procuramos entender como 

o aluno/pesquisador se percebe no seu espaço, a sua visão, não o olhar de um 

técnico, o Atlas denota aprendizagem, colaboração e participação, inovação. No 

Relatório Técnico final, enfatizo o processo e a ação da construção, o qual é 

apresentado em forma de atlas, exposição, na plataforma de algum programa de 

computador, o qual será definido no decorrer do processo. 

O espaço geográfico, que será tratado adiante, na sua dimensão lugar (local), 

é o principal objeto de estudo da Geografia e, obviamente, um dos elementos mais 

importantes deste trabalho. Assim, Santos salienta: 

a partir da noção de espaço como umconjunto indissociável de sistemas de 
objetos e sistemas de ações podemos reconhecer suas categorias 
analíticas internas. Entre elas, estão a paisagem, a configuração territorial, a 
divisão territorial do trabalho, o espaço produzido ouprodutivo, as 
rugosidades e as formas-conteúdo. [...] e do mesmo passo podemos propor 
a questão da racionalidade do espaço como conceito histórico atual e fruto, 
ao mesmo tempo, da emergência dasredes e do processo de globalização 
[...]. (SANTOS, 2009, p. 19). 

Santos (2009) trata o espaço como um conjunto de sistemas indissolúveis, 

enfatizandoa paisagem. Não uma paisagem definida como “aquilo que a visão 

alcança”, mas sim uma paisagem complexa, com elementos ocultos, que muitas 

vezes não pode ser observado; porém, encontra-se na essência da sua construção. 
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A forma como ele é construído, está diretamente relacionado com os processos 

internos e externos, como, por exemplo, a globalização (SANTOS, 2009). 

Quando olhamos o espaço ao nosso redor, não nos lembramos dos mapas 

que estudamos na escola. Em alguns casos, nem mapas estudamos, ou quando 

estudamos não nos eram apresentados de forma pedagógica. Então, o lugar não 

necessita de mapas para existir; o mapa, sim, precisa da dimensão espacial para 

tomar forma, conteúdo.  

Ressaltamos que localizar uma determinada coordenada não é uma 

capacidade exclusividade humana. Baleias, tartarugas, pássaros e uma infinidade 

de animais conseguem se localizar no espaço e, por exemplo, encontrar seu local de 

nascimento ou de desova. O “Atlas”, que procuramos mediar com os 

alunos/pesquisadores, busca uma abordagem de pertencimento, de empoderamento 

do seu espaço, mostrando suas necessidades, compreender o espaço que habitam 

e que transformam, construindo sentido e inferindo significados. 

Assim, o Atlas terá um papel mediador, convergente; objetivando o 

entendimento das coisas do mundo e as possíveis articulações e transposições aos 

conteúdos. Nesse sentido, Massey (2008) colabora quando afirma que é um produto 

de inter-relações, uma esfera da possibilidade de existência das multiplicidades, 

portanto, em construção e inacabado. 

Não se pode dissociar o espaço local do global, ambos estão inter-

relacionados, imbricados, sendo criador e criatura na sua construção (SANTOS, 

2002, p.18).Isso pode ser comprovado com a velocidade com que os espaços são 

moldados, comas informações que chegam de vários pontos do planeta. Essas 

informações perpassam a impressão de que o mundo ficou pequeno, mas, talvez, 

demonstre mais as suas diferenças. 

Para tanto, temos como pergunta norteadora desta pesquisa: como a 

sistematização do conhecimento do lugar, mediado pelo processo de construção de 

um Atlas, potencializa o entendimento do espaço local e global no Colégio 

Polivalente do Cabula, Salvador/Ba? 

Nesse sentido, o objetivo principal desta pesquisa éanalisar, no âmbito dos 

processos formativos, o uso das geotecnologias na construção de um Atlas Escolar, 

como estratégia didático-pedagógica e de aprendizagem, na sistematização do 
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conhecimento e entendimento do espaço local e global, sob a ótica dos sujeitos do 

ensino médio do Colégio Polivalente do Cabula, Salvador/Ba. 

Para atingir esse objetivo principal, junto com osalunos/pesquisadores, 

deveremos cumprir as seguintes etapas: 

 Investigar como o entendimento do local/lugar/espaço interfere na 

sistematização dos conhecimentos dando ênfase ao entendimento da 

história, memória e manifestações culturais que constituem o lugar; 

 Analisar as potencialidades do uso das geotecnologias na expressão do 

espaço estudado; e 

 elaborar, juntamente com um grupo de alunos do ensino médio, um Atlas 

Escolar que proporcione estratégias para o entendimento do local/lugar do 

Colégio Polivalente do Cabula. 

Segundo MELLO (2012, p. 15), “refletir sobre o lugar é refletir o seu sentido 

na geografia”. Quando delimitamos os bairros próximos ao Colégio Polivalente, 

procuramos levar nossos alunos/pesquisadores a uma nova busca, o entendimento-

pertencimento do seu cotidiano, do seu lugar no espaço.  

A Geografia tem uma importância extensa nesse processo, a transcrição 

(descrição), expressão (cartografia) e modificação (planejamento) são trabalhos 

executados por geógrafos, utilizando os conhecimentos adquiridos, principalmente, 

em campo. Para entender o espaço construído, Marandola Jr. (2012, p. 12) destaca 

que “o lugar é um mundo de significados organizados, há um tempo estático e a 

outro dinâmico; são caminhos que se tornam lugares significativos”. Perceber os 

significados do lugar é um dos pontos desta pesquisa. 

Em sala de aula, os conteúdos são ou deveriam ser estudados segundo uma 

cronologia, um complementando e auxiliando o outro no entendimento/construção 

de um conceito. Os mapas, as pesquisas retratadas nos livros didáticos, 

apresentam-se como verdades absolutas, incontestes. As informações expressam a 

visão de mundo do autor, a lógica apresentada para o entendimento e construção do 

conteúdo, pode não representar interesse para o aluno.  

Quando o aluno/pesquisador é inserido no campo para iniciar uma pesquisa, 

passa a enxergar uma realidade, que não é exemplificada em nenhuma produção 
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didática. Kaiser (2006, p. 93)2 lembra que Mao Tse-tung3 quando questionado sobre 

alguma ação refutava com a seguinte frase “sem pesquisa de campo ninguém tem 

direito a falar”. Não era o desejo de conhecer por conhecer que o motivava, e sim a 

necessidade de criar fórmulas eficazes às necessidades da revolução. Para 

conhecer os frutos de uma pesquisa, é necessário entrar em contato com ela, vivê-

la. 

É importante enfatizar a importância do trabalho de campo entrelaçado com 

os conhecimentos que a Geografia oferece. Entender e assumir as contradições na 

produção do espaço, não elimina o aparecimento de novas possibilidades, novos 

recortes e novos fenômenos.  

A unidade e a interpenetração dos contrários, características básicas 

daproposição dialógica ou multivocal, devem ser levadas, como estratégias de 

operacionalização do trabalho de campo em Geografia, às suas últimas 

consequências, no sentido de evitar os riscos presentes na produção do 

conhecimento científico, rechaçando os “determinismos”, “mecanicismos” e 

“evolucionismos”, e incorporando, ao desenvolvimento das pesquisas geográficas, a 

importância dos sujeitos e de suas visões de mundo em sua dimensão mais 

profunda (SERPA, 2006, p. 23). 

Esse trabalho serve também para dar voz e um novo olhar aos alunos, 

cidadãos da periferia que, normalmente, não são escutados em suas necessidades 

e suas angústias. Esse olhar pode ser apresentado em forma de música, vídeos, 

poesias e tantas outras formas de expressão. Outra pretensão deste trabalho é 

mostrar e entender o lugar desse aluno/pesquisador no seu espaço que é multivocal, 

trazendo a escola para o dialogismo desta realidade. 

 

1.3 Mapeando os caminhos 

Neste item, trataremos sobre ométodo de trabalho. Mostraremos as direções 

tomadas para alcançarmos os objetivos estabelecidos. 

1.3.1 Pesquisar com rigor 

                                                 

2 Este texto revê e aprofunda o artigo publicado pelo autor na revista HERODOTE, n. IX, sob o título: 
Sans Enquête, pas de iroit à la parole. Traduzido do original em francês por Antonia D. Erdens e 
publicado no Seleção de Textos nº 11. 

3 In: Prefácio dos Inquéritos na Zona Rural, mar. 1941 (escrito na página 101). 
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Segundo GATTI (2001, p. 66), a preocupação científica com a pesquisa teve 

início no Brasil nos primórdios do século XX e a criação do Instituto Nacional de 

Pesquisas Educacionais (INPE), no final dos anos 1930, fez com que estudos mais 

específicos passassem a ser desenvolvidos. Além disso, com a criação do Centro 

Brasileiro de Pesquisas Educacionais, mediante pesquisa sistemática, encontrou um 

espaço específico de produção. Nos anos 1960, com a criação contínua de 

programas de mestrados e doutorados, a pesquisa passa a ter maior 

desenvolvimento no país. Portanto, a pesquisa no Brasil vem se modernizando e se 

especializando, principalmente nas últimas décadas do século XX. 

O processo de mudança na percepção de mundo começa a ser mais 

percebido na década de 70, nesse momento, aparecem distorções entre o que é 

conhecido e o real, o mundo se mostra de forma diferente. Surge uma nova 

realidade e a necessidade de reconstruir as suas percepções, refletir sobre os 

espaços que nos cercam, perceber as mudanças na paisagem. Tudo isso influencia 

a pesquisa. 

Nesse sentido, Claval aborda: 

as atitudes se modificaram no decorrer da década de setenta. O impacto 
das filosofias fenomenológicas influenciou-as significativamente: o mundo 
que o indivíduo percebe jamais é objetivamente dado [...] Não é este um 
convite para se refletir a respeito do olhar sobre o real que os geógrafos 
sustentam há duas gerações? Não é este o momento de lembrar que a 
paisagem é criada pelo observador e que ela depende do ponto de vista 
que ele escolheu e do enquadramento que ele lhe dá? (CLAVAL, 2004, p. 
48). 

Nos países desenvolvidos, o rigor, as preocupações com a pesquisa, como 

ela é executada e quais seus objetivos, possuem uma grande relevância, que se 

expandem não somente às comunidades pesquisadas, mas também, para grandes 

empresas e órgãos do governo, que vêm nas pesquisas uma importante fonte de 

informações. Elas, as pesquisas, buscam um retorno para a sociedade, 

principalmente a pesquisada. 

Lacoste (1977, p. 3-20)4 pontua a importância dessas pesquisas, o seu 

caráter político, os problemas epistemológicos na produção do saber, a 

responsabilidade do pesquisador frente aos sujeitos e cujo território analisa. Em 

                                                 

4 Texto publicado no Seleção de Textos nº 11. Ele foi traduzido da revista Hérodote nº 8, out./dez. de 
1977, p. 3 a 20. Título original: “L’enquête et leterrain: unproblème politique por les chercheurs, les 
étudiants atles citoyens”. 
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espaços onde a pesquisa não recebe a mesma importância, se faz necessário tornar 

público os seus resultados, principalmente aos pesquisados, pois estes resultados 

conferem poder a quem os detém. 

Na busca da construção do Atlas do Colégio Polivalente do Cabula, os 

alunos/pesquisadores irão imergir em uma área nunca navegada, o da pesquisa 

científica, com regras estabelecidas. O usual nos dias de hoje em escolas de 

educação básica e também em cursos de graduação, é a reprodução de 

informações sem uma reflexão da mesma.  

Entendemos que não é comum à prática da educação cientifica, 

principalmente na educação básica. O que buscamos é levar o conhecimento 

científico, o rigor na forma de pesquisar e ver a ciência, uma qualidade 

epistemológica, ética e política, socialmente referenciadas das pesquisas 

qualitativas (MACEDO, GALEFFI, PIMENTEL, 2009, p. 75).Mostrando, 

principalmente, que a ciência é um produto cultural do intelecto humano, que atende 

às necessidades da coletividade do homem e responde às necessidades concretas 

dos seres humanos (BORDA, 1984, p.43). 

A pesquisa em campo possui grande valor pedagógico;propicia ao 

aluno/pesquisador a aprender e entender o que muitas vezes não está escrito nos 

livros ou que é apresentado por seus professores ou palestrantes.  

Quando nos encontramos fora da sala de aula, podemos compreender 

plenamente a informação que foi transmitida, não somente pelo conteúdo do 

discurso, mas também no tom da voz, na expressão e na forma como o outro evita 

responder certas perguntas ou mesmo quando as responde.  

São nos detalhes ou nos atos falhos que entendemos, esclarecemos as 

dúvidas, propiciamos novas interpretações e abrimos novas perspectivas. O trabalho 

que apresentamos, como produto do mestrado, não pode ser feito dentro da sala de 

aula, protegido pelos muros da escola. Faz-se necessário olhar nos olhos da 

comunidade, “sujar o pé” nas ruas sem infraestrutura, observar os gestos e as 

paisagens. O trabalho tem que ser feito utilizando o rigor da pesquisa, sempre 

buscando interpretar a realidade e formas possíveis de transformá-las. 

 

1.3.2 Cartografia: quero um mapa para mim  
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A cartografia existe na vida do homem desde seus primórdios, mesmo antes 

de dominar a escrita ele desenhava suas histórias e caminhos. A linguagem 

apresentada nestes desenhos não era técnica, entretanto possuía uma importância 

fundamental para o seu período, demonstrando os melhores locais para caça, o tipo 

de animal presente no ecossistema, suas técnicas. 

A figura 5 apresenta uma pintura rupestre, caracterizando a expressão 

humana de representar o espaço e a relação com seu cotidiano. 

 

Figura 5: pintura rupestre – 15.000 a 10.000 anos A.C. 

 
Fonte: Point da Arte5 
 

Com a evolução da sociedade, o domínio da matemática e as descobertas 

geográficas, novas formas de representar o mundo vão surgindo. Os mapas 

utilizados por navegadores do final do século XV apresentavam um misto de 

cartografia técnica, com a utilização de meridianos, e de representação de imagens 

que destoavam da técnicamatemática-geográfica aplicada. 

Abaixo, na figura 6 um dos primeiros mapas europeus que mostravam o Novo 

Mundo. 

 
Figura 6: Mapa europeu apresentando as novas terras 

                                                 

5 Disponível em: <http://pointdaarte.webnode.com.br/news/historia-do-desenho/> 
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Fonte: Museu Tecnológico6 

 

Para a geografia, cartografia pode ser definida como a “área do conhecimento 

responsável pela elaboração e estudo dos mapas e representações cartográficas em 

geral, incluindo plantas, croquis e cartas gráficas” (PENA, 2016, p. 1). Esta visão 

tecnicista é importante, o mapa necessita ser o mais preciso possível, pois servirá 

para delimitar propriedades, Estados, áreas de preservação, dentre outras. 

Em seu portal na internet, o IBGE esclarece sobre a construção de mapas: 

o IBGE elabora cartas topográficas e mapas delas derivados - nacionais, 
regionais, estaduais e municipais -, que constituem as bases sobre as quais 
se operacionalizam esses levantamentos e são representados seus 
resultados, em uma abordagem homogênea e articulada do território 
nacional. Para tanto, vem produzindo o mapeamento topográfico do País de 
forma sistemática, em escalas padronizadas, de acordo com o grau de 
desenvolvimento instalado ou projetado no território. (IBGE, 2016, p. 1). 

E ainda destaca: 

[...] vê-se o IBGE como um dos mentores para a elaboração de um Plano 
Cartográfico Nacional que contemple as necessidades atuais do País e 
gestor desta mapoteca nacional, para que sejam canalizados os esforços e 
otimizados os recursos, de modo a integrar uma produção cartográfica 
organizada, consistente e ágil na veiculação e uso de informações 
territoriais e de gestão. (IBGE, 2016, p. 1). 

Observa-se que os mapas produzidos pelo IBGE possuem objetivos 

específicos onde sua precisão faz-se necessária, pois é a base para programas de 

governo, cálculo de obras públicas e privadas, delimitação de propriedades 

particulares, de estados e municípios.  

                                                 

6 Disponível em < http://www.museutec.org.br/previewmuseologico/os_mapas.htm> 
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O Projeto Atlas do Poli possui outro objetivo, onde a precisão de mapas, tão 

necessários nos elaborados pelo IBGE, não é necessária, até mesmo a presença 

deles. Para tanto buscamos o conceito de cartografia escolar, dando ênfase à 

linguagem, a expressão artística, ao pertencimento. No Atlas buscamos produzir 

contribuições para o entendimento do ator em seu lugar/espaço. 

É importante ressaltar que na construção do Atlas, o professor/pesquisador 

assume a condição de sujeito que possui saberes específicos que são utilizados no 

dia a dia da escola com o objetivo de produzir conhecimento, como enfatiza 

Vygostsky (1987), um mediador do conhecimento. A tarefa do professor, neste 

trabalho, é a discussão de competências como o objetivo de produzir conteúdos e 

metodologias para alcançar os objetivos traçados, ou ainda, de oportunizar ação na 

sistematização dos saberes e conhecimentos. 

A proposta para a construção do Atlas do Colégio Poli é baseada na ênfase 

as imagens que remetem a localização do local/lugar, sejam capturadas por uma 

“câmera”, sejam as retidas pela mente do aluno-pesquisador e dos moradores das 

localidades expressa em forma de música, poesia, dentre outras formas. “Em cada 

imagem ou representação simbólica, os vínculos com a localização e com as outras 

pessoas estão, a todo o momento, consciente ou inconscientemente, orientando as 

ações humanas” (PCN, Geografia, 1998, p. 23). 

Segundo Ferreira (2013), quando utilizamos a cartografia como linguagem vai 

além de colocar os objetos em um mapa ou entender os seus símbolos. 

a representação mental do espaço geográfico pode ser vista a partir da 
operação de duas idealizações: uma que se constrói com base no que se vê 
e vivência no espaço próximo, processada na mente por uma visualização 
da paisagem concreta na escala local; e outra imaginada abstratamente 
através da leitura esquemática de modelos e representações que faz a 
partir de mapas, imagens e/ou esquemas reportados às superfícies 
territoriais mais extensas, [...] (FERREIRA, 2013, p. 72) 

Segundo o autor, quando se dá ênfase à cartografia como linguagem, a 

vivência e o espaço local ganham destaque e os símbolos geográficos, necessários 

na cartografia técnica, perde função. O Atlas do Poli vai um pouco além, pois busca 

uma conexão com o mundo globalizado interferindo/construindo o local/lugar. 

 

1.3.3 Uma estrada com vários caminhos 
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Será utilizado o viés colaborativo/participativo neste trabalho, ele deverá ser 

ajustado, segundo os rumos que a pesquisa tome em seu percurso. Segundo Silva e 

Menezes (2005), “a pesquisa pode ser classificada [...] quando ela tem a sua origem, 

suas relações, baseada nos pesquisadores e no envolvimento dos componentes na 

situação investigada”. Em outras palavras, existe uma relação direta entre o objeto 

pesquisado e seus pesquisadores. 

Nesse contexto, Brandão (2006) corrobora quando explica que a pesquisa na 

América Latina possui contexto social e político e que Borda (1984) é um dos 

primeiros pesquisadores neste tipo de experiência. Brandão (2006) ainda afirma que 

a ciência não é neutra nem objetiva e que a finalidade da pesquisa não está no rigor 

positivo do pensamento, mas na contribuição de suas práticas. Esse autor conclui 

que, “toda a ciência social [...] deveria servir à política emancipatória e participar da 

criação de éticas fundadoras de princípios de justiça social e de fraternidade 

humana” (BRANDÃO, 2006, p. 25). 

Para chegarmos ao produto final deste trabalho, foi necessário entender que 

pesquisar é buscar um processo de construção coletiva, uma inquietação, uma 

indagação proposta. É entender que as respostas não serão definitivas, pois 

representam um processo que é inacabado e permanente, principalmente em um 

trabalho que busca entender o pertencimento de indivíduos em seu lugar. Esse 

pertencimento tende a se modificar, positiva ou negativamente, de acordo com os 

acontecimentos local ou global e com a própria percepção do indivíduo. 

O caminho ou os caminhos utilizados para a realização de uma pesquisa 

devem, antes de tudo, servir para instigar, encorajar e criar novos caminhos para o 

entendimento do objeto da pesquisa, bem como reformar questões. 

Para tanto, durante esses caminhos do presente trabalho, apontamos acertos 

e erros. Vale lembrar que, este Relatório Técnico, visa servir como um “manual” 

aberto para futuros trabalhos, e nunca como um instrumento pronto e acabado. 

Quando falamos em colaborativo/participativo significa dizer que os caminhos 

passam por uma construção coletiva, o saber não é imposto pelo pesquisador, onde 

todos os sujeitos interferem na pesquisa com suas vivências e seus conhecimentos. 

Todos os alunos/pesquisadores possuem voz, são ativos e o grupo possui poder de 

condução. É uma pesquisa imersiva, os atores estão no ambiente da escola, 

pensando o seu local e todas as interferências internas e externas sofridas por eles. 
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Quanto ao desenvolvimento, o dia a dia da pesquisa, daremos ênfase às 

geotecnologias com todas as suas pluralidades e possibilidades e ao entendimento 

dos sujeitos que abrangem um verdadeiro labirinto de compreensões na construção 

do espaço.  

Este trabalho busca um imbricamento entre a realidade dos autores, o objeto 

pesquisado e seus sujeitos. Tentaremos associar os interesses das 

comunidades/sujeitos/atores com os saberes científicos e suas técnicas. 

Mesmo tratando de comunidades/bairros diversos, a pesquisa busca unir 

grupos diferentes com objetivos e metas comuns a todos, baseados em um 

problema que vem à tona na realidade que atuam e, onde possuem funções 

diferentes. 

Tripp (2005) fala de uma pesquisa educacional como estratégia para o 

desenvolvimento de professores e pesquisadores. Serve como aprimoramento e 

como caminho para a melhoria da aprendizagem. Neste contexto, Borda (1984) 

colabora quando fala da atenção que os pesquisadores devem ter a respeito dos 

saberes populares, da cultura e das tradições dos sujeitos, entender que as 

pesquisas não são conservadoras, mas realistas e dinâmicas. 

Nesta análise existe uma relação direta entre a ação aqui representada pelo 

pesquisar e a reação que deverá produzir conhecimento. Nela, o aprimoramento da 

prática e o planejamento se complementam na busca de um melhor entendimento 

de seus saberes. Quando o pesquisador está envolvido com o objeto da pesquisa e 

seus sujeitos, a pesquisa passa a ser implicada, imbricada, imersiva e inovadora em 

suas práticas educativas.  

O nosso papel nesta investigação é proporcionar, mediar, interagir, intervir, 

potencializar aos atores, alunos/pesquisadores, a problematização dos seus 

conhecimentos; mostrar o caráter científico/teórico, ampliando a sua visão sobre os 

fatos vividos e vivenciados. Entendemos que temos um papel de agentes na 

construção do conhecimento e que devemos refletir sobre nossas atividades e, à 

coletividade que nos une. Baseados nessas premissas, desenvolver uma 

consciência crítica e planejar as ações que visem às transformações das práticas 

institucionais.  

A pesquisa tem como viés a abordagem colaborativo-participativo, ligados aos 

percursos e seus significados ao longo da mesma, seus atores não são 
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coadjuvantes ou apenas observadores ou observados. Ao mergulhar no dia a dia da 

pesquisa, pretendemos entender as vivências e seus sujeitos, utilizando da 

experiência profissional para a geração de dados e, parao uso das geotecnologias 

para o mapeamento e sistematização das informações. A linguagem cartográfica 

será a mediadora de todo o processo, bem como possibilidade de divulgação da 

pesquisa através do Atlas. 

Munidos dos conhecimentos do lugar, buscaremos subverter a ordem imposta 

pelos processos globais (hegemônicos), teremos uma participação ativa e crescente 

em todo o curso do trabalho, sempre buscando soluções para demandas existentes. 

Segundo Marques (2006), “a forma como o trabalho é descrito, os caminhos, 

o método, tudo leva a uma longa estrada a ser descoberta”. Ele fala do começo da 

escrita, da busca por uma luz que da forma, norteie essa nova trilha e a construção 

do caminho. Nesse sentido, Marques ainda destaca: 

escrever é o começo dos começos. Depois é a aventura. Uma mochila com 
alguns poucos pertences do ofício artesanal, uma bússola, vale dizer um 
título que resuma o problema, ou tema, e a hipótese de trabalho. Uma 
lâmpada para iluminar os caminhos à medida que se apaga a luz do dia. 
[...]. Por isso, de saída não se pode saber quais nossos interlocutores. 
Surgirão eles durante a caminhada. Isso faz parte da aventura. (MARQUES, 
2006, p. 30). 

Quando iniciamos as pesquisas, as dúvidas sobre seus caminhos eram 

muitas. Buscar a pergunta, definir o lócus da pesquisa, objetivos, tudo parecia longe; 

a busca por um norte, uma luz era constante. Hoje percebemos que a busca, a 

inquietude, é salutar para a pesquisa, inclusive as mudanças inesperadas, a 

inclusão de alunos do 1º ano e 3º ano (2016), que não estavam programados, trouxe 

um novo ânimo para a pesquisa. 

Este Relatório Técnico é fruto da aplicação do processo no Poli, nas turmas 

do 1º ano do Ensino Médio nos anos de 2015 (2º ano em 2016) e do 1º ano e 3º ano 

do ensino médio em 2016, turno matutino. Foram 20 (vinte) vagas para alunos que 

se inscreverem para participar. Eles tiveram oficinas de vídeo e fotos em celulares e 

câmeras portáteis, códigos de leitura em celular, escrita de texto técnico e os 

primeiros passos para a iniciação à pesquisa científica, baseado no projeto guarda-

chuva: “A Rádio da Escola na Escola da Rádio”, doravante chamada de Rádio, 

ligado ao GEOTEC. 
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A construção do Atlas foi mediada com os alunos/pesquisadores, utilizando 

das geotecnologias. O objetivo é construir um dialogismo, além de criar 

possibilidades e proporcionar aprendizagens que ajudem na construção e 

sistematização do conhecimento. Evidencia-se que a elaboração de todas as etapas 

que compõe esse processo, é mais importante que a construção do próprio Atlas. A 

elaboração do Atlas Escolar pelos alunos agrega a visão dos mesmos, ou seja, 

olhares diferentes de jovens da periferia sobre o lugar, porção do espaço e área de 

influência da escola. 

São utilizados conceitos como pertencimento, TIC, lugar, geotecnologias, 

enfatizando a iniciação ou educação científica dos alunos participantes do projeto. 

Esse relato visa mostrar caminhos para que outros trabalhos, mesmo com diferentes 

objetivos, busquem ampliar o conhecimento sobre espaço/lugar/local do aluno e 

possam servir de base. Assim, mostrarei os acertos e também os desacertos, 

discutindo e sugerindo o que pode ser modificado. 

Araújo et al (2015) aborda a importância desse projeto para o 

desenvolvimento da educação científica: 

objetivando explorar as potencialidades das Geotecnologias e das 
Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC no entendimento da 
história, memória e manifestações culturais que se constituem no lugar, 
mobilizando processos formativos através do exercício dialógico e 
investigativo. O Projeto A Rádio da Escola na Escola da Rádio, aposta em 
uma educação científica para os sujeitos envolvidos na proposta, visando à 
valorização do lugar dos partícipes, através do aprofundamento do 
conhecimento que eles já possuem e vivenciam em seus espaços, sendo 
divulgado através da proposta da Educação Científica. Desta forma, o 
Projeto possibilita aos partícipes, o reconhecimento e entendimento de seus 
espaços, bem como a percepção de sua própria identidade como ser social. 
(ARAÚJO et al, 2015, p. 3050) 

Figura 7: Logomarca do Projeto A rádio da escola na escola da 

rádio.

 
Fonte: GEOTEC 
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O Projeto da Rádio tem, entre suas finalidades, dentro do GEOTEC: iniciar 

estudantes do ensino básico à pesquisa científica. Ele aparece como proposta de 

pesquisa e intervenção do grupo denominado: Tecnologia da Informação e 

Comunicação e Geo-processamento: explorando novas metodologias de ensino, 

formado por alunos e professores do ensino básico. O objetivo do grupo era ampliar 

e discutir as geotecnologias para entender o espaço geográfico7. 

Conforme descrito por Costa et al (2012), compreender as mudanças da 

realidade, a partir da espacialidade das práticas socioambientais e socioculturais, é 

um dos grandes desafios que se coloca ao ensino de Geografia nos dias atuais e 

requer novas ferramentas teórico-metodológicas. Dentro desse contexto, é consenso 

na literatura que o ensino de Geografia precisa encontrar e fortalecer sua presença 

no processo de ensino e aprendizagem ao longo da educação básica. Ainda nesse 

contexto, Richter salienta: 

o ensino de Geografia precisa encontrar e fortalecer sua presença no 
processo de ensino-aprendizagem ao longo da Educação Básica. [...] é 
fundamental a proximidade dessa disciplina escolar com os conceitos 
geográficos que dão sentido e valorizam a participação da Geografia no 
entendimento da organização da sociedade. (RICHTER et al, 2010, p. 170).  

Dessa maneira, para que a análise espacial e os elementos, métodos e 

linguagens sejam mais facilmente compreendidas pelos alunos, no que diz respeito 

às três grandes linhas da cartografia: metodologia de ensino, teoria da 

aprendizagem e técnicas e comunicações cartográficas; tornam-se extremamente 

necessárias a inserção de práticas pedagógicas com uma linguagem específica, que 

facilite a compreensão desses conceitos. Neste caso, a cartográfica, associada à 

utilização de ferramentas tecnológicas, facilita o aprendizado e a formação dos 

alunos. 

 

1.4 Pensando os caminhos a serem trilhados. 

O ensino da Cartografia pode ser mediado através da utilização de cartas, 

plantas, mapas, globos, fotografias, imagens de satélites, gráficos, perfis 

                                                 

7 Após a criação do grupo da Rádio, o Colégio da Polícia Militar, situado no Bairro dos Dendezeiros, 
entra como parceiro e inicia uma nova pesquisa: “Geotecnologias: conhecendo o lugar e 
entendendo o mundo”, buscando analisar os fenômenos urbanos e as potencialidades e 
geotecnologias em determinados bairros da cidade do Salvador, abordando suas dinâmicas, 
problemas e história. 
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topográficos, maquetes, croquis, textos e outros meios. Suas funções 

correspondem, entre outras, a expressar, espacialmente, os fenômenos da 

superfície da Terra, transmitir informações sobre o espaço geográfico, registrar e 

armazenar conhecimentos espaciais, com o objetivo de se tornar uma forma 

potencial de expressão e linguagem entre os seres humanos.  

Sobre o assunto, Benavente (2016) do jornal espanhol El Confidente, na sua 

coluna de tecnologia, salienta os diversos tipos de mapas: “mapas antigos, mapas 

anamórficos, mapas analíticos... Internet está cheia de representações territoriais 

que tentam explicar o mundo com base na sua aparência” (tradução nossa). 

A Cartografia é mais um importante potencial metodológico na educação 

contemporânea, tanto para que o aluno tenha a capacidade de analisar o espaço em 

que vive, quanto para atender às necessidades do seu dia-a-dia. 

Ressaltamos que mesmo apresentando importante, a Cartografia não é a 

única responsável por essa análise e construção. Por meio dessa linguagem, torna-

se possível realizar a síntese e a análise de informações, como também sistematizar 

conteúdos (COSTA et al., 2012; SOUZA; COSTA, 2011). Entretanto, conforme 

descrito por Francischett (2004), uma vez que as representações cartográficas se 

valem de muitos símbolos para transmitir informações aos usuários, é importante 

salientar que a escola deve criar oportunidades para que os alunos construam 

conhecimentos sobre essa linguagem nos dois sentidos: como pessoas que 

representam e codificam o espaço e, como leitores das informações expressas por 

ela. 

 

 

 

1.4.1 A arte de estudar e pesquisar. Existe a neutralidade na pesquisa? 

Entender o espaço ao seu redor, utilizando a linguagem da cartografia, é um 

dos desafios deste projeto. Segundo BRITO (2013, p. 32-33), há a necessidade de 

se ter uma visão mais ampla na análise do espaço, uma vez que a pesquisa se 

desenvolve no campo das ciências sociais e devem ser observados conceitos 

cartográficos convencionais do espaço geográfico estudado. Ainda segundo Brito 

(2016) em aula de orientação, “uma coisa é a cartografia técnica feita no IBGE; outra 
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coisa é a cartografia escolar, subversiva e transgressora, que se articula como 

linguagem para expressar o entendimento das coisas e do mundo”. 

Destaca-se que a utilização das geotecnologias, sob o viés da reversão, ou 

seja, redimensionar, implica na capacidade humana de expressar o ensino da 

Geografia e o entendimento do espaço geográfico. Contribui, ainda, de forma direta 

para uma melhor interpretação dos processos, que interferem na produção do 

espaço, fazendo com que o aluno tenha condições de construir uma linguagem, bem 

como realizar a leitura que expresse os diversos contextos da realidade sob a ótica 

espacial. 

A aplicação dessas potencialidades no ensino da Cartografia justifica-se pela 

necessidade atual de mudanças no percurso da prática pedagógica, almejando 

assim apresentar novas estratégias de ensino, que permitam inovar nos estudos 

relacionados à prática escolar.  

A pesquisa é um grande aliado na perspectiva da construção e 

potencialização do conhecimento. Nesse contexto, Goldenberg (2004) traz uma 

importante contribuição para o entendimento da pesquisa: 

a perspectiva, na qual o objeto das ciências sociais deve ser estudado tal 
qual o das ciências físicas, a pesquisa é uma atividade neutra e objetiva, 
que busca descobrir regularidades ou leis, em que o pesquisador não pode 
fazer julgamentos nem permitir que seus preconceitos e crenças 
contaminem a pesquisa. (GOLDENBERG, 2004, p. 10). 

Concordamos com o autor na questão da neutralidade. Nesse sentido, ela 

deve apresentar rigor nas suas técnicas e nos dados apurados, entretanto, por ser 

imersiva, será sempre influenciada pela visão do pesquisador e dos 

alunos/pesquisadores; uma vez que o pesquisador está imbricado no processo e 

seus cúmplices contribuem para o desenrolar da mesma. 

Na busca de iniciar uma educação científica com os alunos do Projeto Atlas 

no Colégio Poli, nos apoiamos em Brandão (2003, p. 7), quando este autor destaca 

que “ao invés de limitar o olhar a ver a pesquisa científica, considero todas as 

modalidades de pensamento e de ações criadoras de conhecimento, sentido e 

significado como formas legítimas de investigação”. 

Dessa forma, Brandão (2004) esclarece que o objetivo é estimular a 

capacidade criativa dos sujeitos em prol do entendimento das coisas do mundo. Esta 
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pesquisa está além da área de estudo da Geografia, encontra-sebalizada no campo 

da educação. 

 

 

1.4.2 Tecnologias, TIC aplicadas à educação e geotecnologias 

Falar em tecnologia traz erroneamente à lembrança os elementos técnicos, 

como: supercomputadores, fibra ótica, nanotecnologia, robótica e tantos outros 

inventos da humanidade nas últimas décadas. Entendemos estas ferramentas como 

tecnologia, elas fazem parte da vida moderna e possui importância no nosso 

desenvolvimento e afeta diretamente o nosso presente e o nosso futuro.  

O conceito de tecnologia, que é muito mais amplo e muito antigo, remete aos 

objetivos de criar soluções práticas para atender as necessidades dos seres 

humanos. As primeiras armas feitas de pedras ou ossos, o domínio do fogo, o arco e 

a flecha, armas que utilizavam pólvora, davam, guardando as proporções devidas, 

as mesmas vantagens para os povos que as dominavam, em comparação com as 

nações de hoje mais desenvolvidas possuem, em detrimento das menos 

desenvolvidas. Então, quando falamos em tecnologia, abrangemos uma área 

extensa do saber e da criatividade dos homens. 

Outro aspecto que podemos observar, nas novas formas de aplicação da 

tecnologia, é em relação à globalização. Vivemos em um mundo onde a 

globalização empreende uma falsa impressão de que ele “encolheu”. De certa forma 

é verdade, principalmente quando olhamos pelo lado das comunicações. Hoje, com 

facilidade, podemos saber, ao vivo, o que ocorre no outro lado do planeta.  

É importante lembrar que, toda essa tecnologia não traz necessariamente um 

desenvolvimento linear entre as nações. Dessa maneira, Santos (2002) esclarece 

que essa falsa impressão de pequenitude, não diminui as desigualdades entre 

desenvolvidos e subdesenvolvidos, e, em alguns casos, pode até ampliar, 

principalmente quando o assunto é tecnologia. 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) trazem possibilidades e 

ocupam novos ambientes no nosso dia a dia, principalmente nos ambientes 

escolares. O discurso sobre a tecnologia nos conduz a armadilhas, de pensá-la 

como ferramenta, softwares, hardwares, instrumentos, entre outros. As tecnologias 

sintetizam a capacidade humana de satisfazer as suas necessidades. Ela é a 
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capacidade humana e não pode ser oferecida na escola, pode ser estimulada, 

potencializada. 

A geração atual tem em seu benefício à aproximação, o conhecimento, a 

desenvoltura no uso das TIC nas escolas, no lazer e no trabalho. Uma nova 

tecnologia não assusta, pelo contrário, estimula a curiosidade e a busca de novas 

possibilidades.  

Hoje, é comum a agenda de papel ser substituída pela virtual, seja no 

aparelho celular, tablet ou mesmo na nuvem da internet. Cabe à escola, ao 

professor, adaptar-se a essas mudanças; não por ser um modismo, mas por 

apresentarem mudanças permanentes, que modificam e alteram o ambiente escolar. 

Torna-se necessário uma reflexão sobre a formação continuada desses 

profissionais, principalmente para o uso e aplicação das TIC na sala de aula e sua 

interação com os conteúdos da educação básica. 

Salientamos que a questão da formação continuada é muito importante, 

entretanto não faz parte dos objetivos desta pesquisa. Porém, com todas essas 

mudanças, vale afirmar que a construção do conhecimento não está relacionada 

diretamente ao grau de aplicação das TIC em sala de aula. 

Uma possibilidade latente é a reversão das técnicas e dos seus aparatos em 

usos adversos, diversos e reversos àqueles da sua criação. Um exemplo é a dos 

mapas colaborativos, na construção e sistematização do conhecimento de caráter 

espacial pela coletividade, ou seja, pelos sujeitos. Este processo, conforme Brito 

(2013), é denominado de subversão cartográfica. 

É uma característica da humanidade a busca pelo novo, pelo desconhecido, 

ultrapassando fronteiras. Desde os seus primórdios, os homens buscam formas 

diferentes para agilizar, multiplicar e expandir as suas tarefas. No início, com os 

objetivos ligados à sobrevivência da comunidade, da tribo. 

Podemos usar como exemplo, as armas rudimentares de pedra ou ossos, que 

aumentavam as chances de abater um animal de maior porte. Nos dias atuais, a 

tecnologia é fundamental para mantermos e até expandir a oferta de produtos, 

alimentos, serviços e, nos contextos da subversão e transgressão, contribuir no 

entendimento e conhecimento do mundo. 

Com o grau de consumo do planeta, na atualidade, torna-se impossível 

manter os níveis de oferta de produtos e alimentos sem o uso das tecnologias; 
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sejam elas para aumentar a produtividade no campo ou a produção de bens e 

serviços. Lembrando, sempre, que essa oferta não é dividida de forma igualitária 

entre os homens. 

Quando estudamos os conceitos sobre as geotecnologias, nos deparamos 

com uma visão tecnicista de Taylor: 

o SIG8 trouxe uma ênfase forte no positivismo. Nem o paradigma neo-
formalista ou o neo-positivista que surgiram são adequados; como 
resultado, um número excessivo de cartógrafos modernos são, 
fundamentalmente, especialistas tecnológicos com uma visão limitada da 
disciplina. (TAYLOR, 1994, p. 11). 

É comum as correntes teóricas, da Geografia Tradicional, buscarem suas 

hipóteses e paradigmas científicos, a partir de pensamentos positivistas. A visão 

tecnicista é positivista, ou seja, o conhecimento científico deve ser entendido como 

verdadeiro e único. A cartografia é pensada de forma linear, cartesiana; os seus 

técnicos pertencem normalmente à área de tecnologia. 

O termo geotecnologia, na perspectiva tecnicista, denota a área do 

conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento 

da informação geográfica e que vem influenciando, de maneira crescente, as áreas 

de cartografia, planejamento e gestão territorial urbana e regional, de recursos 

naturais, entre outros (CÂMARA, 2002 apud BRITO, 2013, p. 21). 

O conceito utilizado pelo GEOTEC, para tecnologia, já foi exposto e tem como 

autora Hetkowski (2010), a qual explica que potencializar as tecnologias, significa 

ampliar as possibilidades criativas do homem. Nesse sentido, Brito (2013) colabora, 

ressaltando a capacidade humana de interagir com os fenômenos de caráter 

geográficos. A geotecnologia apresenta-se como linguagem onde o homem 

expressa sua visão de espaço, interpretando e relacionando com os fatos a seu 

redor. 

Nesse contexto sobre geotecnologias, Brito (2013), em sua tese, explica que 

as geotecnologias não podem ser vistas apenas como técnicas matemáticas ou de 

                                                 

8Segundo Pena (2016), os Sistemas de Informações Geográficas (SIG)são equipamentos e meios 
tecnológicos para se estudar o espaço terrestre. São utilizados por pesquisadores, empresas, 
ONGs, governos, serviços de inteligência, entre outros. Eles resultam da combinação entre três 
tipos de tecnologias distintos: O sensoriamento remoto, o GPS e o geoprocessamento. 
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computação, e sim, de uma forma mais ampla, dentro das representações humanas. 

Sendo assim, salienta: 

[...] as geotecnologias são entendidas como a capacidade humana de 
apresentar, representar, interpretar e analisar os fenômenos de caráter 
geográfico, tanto em meio analógico como no meio digital, bem como sob 
superfícies materiais (papel ou tela de computador) ou mentais. Este 
entendimento suporta o uso destas tecnologias como linguagem, na qual o 
homem apresenta sua visão de espaço, bem como interpreta outras 
representações. Supera-se assim, compreensão tecnicista de que as 
geotecnologias estão relacionadas, exclusivamente, às plataformas 
computacionais. (BRITO, 2013, p. 23). 

Neste trabalho, utilizaremos os entendimentos sobre geotecnologias de 

Hetkowski (2010) e Brito (2013), a ênfase éao homem e sua capacidade de 

expressar os aspectos geográficos. Nessa linha sobre geotecnologias, Pereira 

(2015) faz a ligação entre os sujeitos e seus lugares, na construção e elaboração 

dos espaços, que carrega influência do sujeito, do cotidiano e, principalmente, de 

suas relações com o meio em que ele vive e modifica constantemente. 

Nesse entendimento, Hetkowski destaca: 

[...] tecnologias são processos humanos criativos, que envolvem elementos 
materiais (instrumentos e técnicas) e imateriais (simbólicos e cognitivos) e 
que se encarnam na linguagem do saber e do fazer dos homens. Assim, a 
geotecnologia representa a capacidade criativa dos homens, através de 
técnicas e de situações cognitivas, representar situações espaciais e de 
localização para melhor compreender a condição humana. Assim, 
potencializar as tecnologias, significa ampliar as possibilidades criativas do 
homem, bem como ampliar os “olhares” à exploração de situações 
cotidianas relacionadas ao espaço geográfico, ao lugar da política, a 
representação de instâncias conhecidas e/ou desconhecidas, a ampliação 
das experiências e a condição de identificação com o espaço vivido (rua, 
bairro, cidade, estado, país). (HETKOWSKI, 2010, p.6). 

Faz-se necessário perceber as geotecnologias para saber como utilizá-las, 

como compreender o espaço que nos cerca e suas várias interpretações, além de 

entender que as ações individuais ou coletivas dos atores de um determinado 

espaço/lugar interferem, não somente na sua dinâmica, mas também na sua 

construção.  

Entender as geotecnologias é relacioná-las, diretamente, com a evolução da 

humanidade, suas descobertas e seus avanços científicos, como também com o 

desenvolvimento individual do homem; são as denominadas dimensões imateriais 

que tangem o conhecimento acumulado pela humanidade. 
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A importância das geotecnologias e das TIC na sala de aula são bem 

exploradas pelos pesquisadores do GEOTEC. O que buscamos é a explicação de 

como o seu entendimento pode influenciar os alunos-pesquisadores dentro das suas 

comunidades, aqui tratadas como lugar. 

Dessa forma, Hetkowski (2010) ressalta a exploração das TIC para o 

entendimento do lugar, especialmente, com o uso dos meios de comunicação e das 

geotecnologias, como potencializadores da educação científica, a fim de promover a 

popularização da ciência e tecnologia, a partir do exercício dialógico e investigativo. 

 

1.4.3 Dinâmicas espaciais: as inter-relações entre local, lugar e espaço. 

Quando se discute globalização, normalmente concebemos ênfase ao seu 

poder econômico de integração das nações. Ela é apresentada como um 

instrumento que irá igualizar as nações e, consequentemente, as pessoas, trazendo 

felicidade e harmonia para o mundo. Nesse contexto, Massey (2008) colabora ao 

afirmar que a globalização modela a imagem do espaço como horizontal, sem 

profundidade. Porém, o que ocorre na realidade é uma corrida pelo consumo; é 

colocada uma necessidade de consumir onde ela não existia e produtos são 

desejados mesmo que as pessoas não tenham condições de adquiri-los.  

Para melhor entendermos o processo da globalização, podemos recorrer ao 

final do século XV, o período conhecido como das Grandes Navegações. A busca de 

novos caminhos para as “Índias” escondia uma necessidade de consumo de novos 

produtos para os europeus e não uma ligação com eles. Os temperos e depois 

osaçúcares trazidos das plantações das Américas eram viciantes. Mudaram os 

costumes e criaram novas necessidades para o povo. 

A 1ª Revolução Industrial, no século VXIII, facilitou o consumo, pois o mundo 

passou a produzir de uma forma inédita. Sendo que muitas pessoas passaram a ter 

a possibilidade ou o desejo de possuir determinado produto. A 2ª Revolução 

Industrial, no século XIX, fortalece essa tendência. Finalmente, na 3ª Revolução 

Industrial, o capital e as empresas ganham o mundo de forma definitiva, ajudadas 

pelo avanço das comunicações e dos transportes. Neste contexto, as mercadorias e 

os serviços poderiam ser produzidose comercializados em, praticamente, todo o 

mundo. 
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No final do século XX a globalização atinge seu ponto máximo no processo de 

transformar o mundo em um bloco econômico capitalista, a união das técnicas e da 

política (empresas ou Estados) fornece os mecanismos para a formação de um 

mercado global, atendendo apenas aos interesses do sistema, podendo ser 

classificado como globalização perversa. Segundo Santos (2000, p. 12) ela pode ser 

dividida em: unicidade das técnicas; convergência dos momentos; cognoscibilidade 

do planeta e a existência de um motor único da história. 

Para entender a unicidade das técnicas, faz-se necessário uma pequena 

retrospectiva história da sua evolução. Nesse sentido, Santos (2000, p. 12) aborda a 

união do ancinho, da foice e da enxada como um grupo de técnicas que em 

determinado momento possibilita uma vantagem no grau de desenvolvimento para 

um determinado grupo social. O advento de novas técnicas não exclui, inviabiliza ou 

força o desaparecimento da anterior, elas passam a se comunicar, assim, cada 

técnica representa uma determinada época da humanidade. Um exemplo são as 

grandes empresas, as transnacionais, que possuem filiais em países com os mais 

diversos graus de desenvolvimento econômico, porém, continuam se comunicando e 

se articulando através da central/matriz. 

Um dos momentos importantes para a humanidade ocorre com o 

desenvolvimento das técnicas de informação, que permite a comunicação entre elas 

e possibilita a convergência dos momentos, através da instantaneidade das 

comunicações, do alinhamento das ações e, por conseguinte, agiliza o processo 

histórico. 

O desenvolvimento das informações possibilitou algo nova para a 

humanidade, as técnicas eram conhecidas em todas as partes quase que 

instantaneamente, porém o seu uso diferenciava-se pelo grau de progresso do lugar. 

Isso ficou muito claro, principalmente a partir das décadas de 1970 e 1980, quando o 

uso das técnicas de primeira, segunda e terceira geração estava diretamente ligada 

ao grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade/estado. 

A globalização passa a ideia que o tempo ficou menor, que mesmo possuindo 

fusos horários diferentes, o mundo ‘anda na mesma hora’, isso pode ser explicado 

devido ao desenvolvimento das informações. O nome dado para este fenômeno é 

unicidade do tempo ou convergência dos momentos. Dessa forma, Santos (2000, p. 

13) destaca que “há uma confluência dos momentos como resposta àquilo que, do 
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ponto de vistada física, chama-se de tempo real e, do ponto de vista histórico, será 

chamado de interdependência esolidariedade do acontecer”. 

O fenômeno físiconas empresas globais, a “unificação” da hora significa poder 

operar, utilizando múltiplos horários, de maneira uniforme. Assim as empresas 

continuam a fazer negócios independentemente da sua localização, durante todo o 

dia, impulsionadas pelo desenvolvimento das informações. A história será conduzida 

pelos donos do discurso ideológico e da velocidade das informações que constrói 

um mundo classificado como aldeia global. Assim, Santos (2000) lembra que existe 

uma diferença social na utilização deste tempo e, está diretamente ligada aos mais 

privilegiados, porém, deixa claro que potencialmente ele existe para todos. 

Quando estudamos a história dos últimos 500 anos, observamos o motor que 

impulsionava o mundo capitalista era determinado pela nação que se apresentava 

como potência, em alguns períodos mais de um país exercendo esse domínio. 

Santos (2000) aborda que hoje existe um motor único, uma mais-valia global 

atendendo aos interesses do consumo, do dinheiro, da dívida, em suma, da 

produção mundial, entretanto, esclarece que em parte alguma do mundo a 

globalização se apresenta em sua totalidade para todos. 

A mais-valia global produz uma competitividade entre as empresas 

produzindo uma necessidade de aprimoramento das suas técnicas, da tecnologia 

empregada e da organização da estrutura empresarial, sempre buscando a 

liderança do setor. Esta busca ultrapassa as fronteiras das empresas, chegando às 

universidades e centros de pesquisa, impelida a sempre buscar o novo. 

Santos (2000, p.16) afirma que pela primeira vez na história da humanidade 

foi possível ao homem conhecer a Terra de forma “extensiva e aprofundadamente” 

devido “aos progressos da ciência e da técnica”, esse fenômeno é conhecido como 

cognoscibilidade do planeta. 

Este novo momento técnico-científico possibilita ao homem criar novas 

matérias primas e não ficar somente baseado nas fornecidas pela natureza. O ponto 

crucial deste momento é a capacidade de conceber os objetos antes de se ter as 

matérias primas necessárias ao seu desenvolvimento. Como exemplo, Santos 

(2000, p. 16) cita a criação dos satélites artificiais que possibilitaram não somente a 

retirada de fotos, mas também, a captura de imagens em tempo real, “permitindo 

uma visão mais completa e detalhada da Terra” e, completa afirmando que “os 
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objetos retratados nos dão geometrias, não propriamente geografias, porque nos 

chegam como objetos em si, sem a sociedade vivendo dentro deles”. 

Nesse sentido, Santos esclarece sobre a relação entre globalização e 

cognoscibilidade: 

com a globalização e por meio da empiricização da universalidade que ela 
possibilitou,estamos mais perto de construir uma filosofia das técnicas e das 
ações correlatas, que seja tambémuma forma de conhecimento concreto do 
mundo tomado como um todo e das particularidades doslugares, que 
incluem condições físicas, naturais ou artificiais e condições políticas. As 
empresas, nabusca da mais-valia desejada, valorizam diferentemente as 
localizações. Não é qualquer lugar queinteressa a tal ou qual firma. A 
cognoscibilidade do planeta constitui um dado essencial à operaçãodas 
empresas e à produção do sistema histórico atual. (SANTOS, 2000, p. 16). 

Segundo o autor a (co)relação entre as técnicas possibilitam um 

conhecimento concreto do planeta, tendo como base as particularidades dos lugares 

e das condições políticas. O lugar passa a ter a sua importância de valorização 

segundo os interesses das empresas que busca a sua mais-valia. Esta busca tem 

como princípio os conhecimentos da cognoscibilidade. 

Milton Santos (2000) divide a globalização em três vias: fábula, farsa e 

possibilidade. Na fábula induz a ideia de aldeia global, o mundo ficou menor e, por 

estarmos mais próximo, tudo pode ser consumido de forma igualitária. O mundo é 

mais bonito e feliz. A fabula é apresentada pelos meios de comunicações por 

aqueles que procuram mostrar o planeta como um espaço que pode ser explorado 

através do consumo. 

Desse modo, o mundo é apresentado como uma aldeia padronizada, aqui os 

sujeitos são seduzidos pelas mesmas coisas, costumes e hábitos, tudo 

proporcionado pela internet que nos concede a impressão do mundo dentro da 

nossa casa, a aldeia global. O estado se distancia das demandas sociais e, se 

aproxima, das grandes corporações com o objetivo de atender as suas 

necessidades, tornando-se assim, a nova tendência de mercado. É o capitalismo 

nos devorando sem percebermos através da globalização como fábula (SANTOS, 

2000). 

A farsa ou perversidade está relacionada ao mercado e a apologia ao 

consumo. A felicidade está em ter que consumir produtos, mesmo sem necessidade, 

e muitas vezes, fruto do excesso de produção ou fora da moda no mundo 

desenvolvido. Milton Santos (2000) atribui à perda do poder aquisitivo da classe 
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média, o ressurgimento de doenças antigas, o analfabetismo, a fome, a falta de 

noção entre bem público e privado, o isolamento social, o crescimento da pobreza e 

outras mazelas da sociedade a uma globalização que pode ser comparada a uma 

fábrica de perversidades atuando como um potencializador da pobreza. 

Finalmente, a possibilidade ou alternativa, seria uma forma de usar a 

globalização a nosso favor. Nesse panorama, trazendo para o ambiente escolar, 

como um instrumento de aprendizagem, está nuance será explorada nesta 

pesquisa. Aqui Santos busca uma forma de utilizar a globalização a favor do planeta, 

deixando de servir apenas o grande capital internacional e passe a apoiar os 

verdadeiros interesses da sociedade. Para atingir este objetivo é apontado alguns 

fatores que facilitariam este novo olhar: a cultura, novos valores, a miscigenação de 

povos. A busca é por uma maneira mais humana de olhar o mundo através da 

criação de um novo discurso (SANTOS, 2000). 

Para Santos (2000), a globalização produz um mundo fragmentado, com uma 

nova feição, sobretudo do espaço que passa a apresentar/possuir novas 

características, novos contornos, novas definições. 

Essa explicação possui importância ao se ater aos acontecimentos históricos 

que levaram a globalização ao status atual. Porém, ela é muito mais que uma 

questão de comunicação, de tomada de mundo ou de conhecimento do mundo; e, 

sim, de criar uma nova modalidade de consumo. 

Nesse contexto, Santos (2016) chama essa realidade de globaritarismo, ou 

seja, o poder totalitário hegemônico, seja social ou econômico, imposto pelas 

grandes potências às camadas populares. A globalização torna-se uma obrigação, 

sendo perversa e sem objetivos. Em entrevista a Revista Caros Amigos, publicada 

em 1998 e republicada em março de 2016, o mesmo autor afirma: 

[...] se olho o território nacional brasileiro hoje, vejo primeiro que é um 
território nacional mas da economia internacional. Quer dizer, o esforço de 
quem manda, no sentido de moldar o território – porque o território vai 
sendo sempre moldado por quem manda -, é no sentido de favorecer o 
trabalho dos atores da economia internacional. [...] Na realidade, uma lógica 
globalitária, há mais do que globalização, há globalitarismo. Então, temos o 
território brasileiro trazendo esses nexos, que são cegos, e que criam uma 
ordem para essas grandes empresas, trazendo desordem para tudo o mais. 
[...]. Ao mesmo tempo em que o território revela que o governo, a política, 
se faz pelas grandes empresas. São as grandes empresas que fazem a 
política. Isso se vê no uso do território brasileiro. (SANTOS, 2016, p. 7-8). 
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Santos ainda explicita que o território brasileiro é fragmentado em um tipo de 

feudalismo militar, que obriga um tipo, uma forma de produzir. Um exemplo disso 

são as lavouras de alta tecnologia de laranja no interior de São Paulo, que produzem 

quase que exclusivamente para exportação. Outro exemplo são as plantações de 

frutas no Vale do Rio São Francisco, interior da Bahia, que possuem a mesma 

função. Essas regiões seguem um tipo de obediência ao mercado global. 

Ainda de acordo com esse autor a forma como somos organizados a produzir, 

está ligado às necessidades das grandes empresas ou firmas nacionais e as 

transnacionais. Esse autor complementa, afirmando que é “uma monocultura ligada 

a uma ordem global que não existia antes, muito mais constrangedora do que as 

ordens internacionais anteriores” (SANTOS, 2016, p. 8). 

A globalização é uma realidade mundial e não será revertida, provavelmente 

continuará em uma progressão cada vez maior. Cabe a nós, que fazemosparte do 

mercado, buscar formas de utilizá-lo a nosso favor. E a nós professores usarmos 

como alternativa, como potencialidade e possibilidade. 

 

 

1.4.4 Entendendo o lugar e o espaço 

Nesta pesquisa, ao tratarmos de lugar, estaremos enfatizando e valorizando o 

pertencimento e a história dos sujeitos, a construção coletiva do espaço 

democrático, todos os signos, símbolos, espaços e lugares, que compõem o lugar e 

os fenômenos urbanos, auxiliados pelas TIC e pelas geotecnologias. 

Para tanto, iniciamos com o pensamento de Moreira que aborda: 

compreendemos que o lugar se apresenta inicialmente como um refúgio, 
um espaço íntimo carregado de sentimentos e significados, onde é notória a 
manifestação da subjetividade, representada pelo olhar particular em 
perceber ao seu modo, esse mesmo lugar, como um espaço de conexões e 
sentido ímpar. (MOREIRA, 2015, p. 42). 

Nesse aspecto, o lugar é uma construção coletiva relacionada com o mundo 

local e o global, valendo ressaltar que a globalização, muito discutida nos dias 

atuais, não significa igualdade entre os diversos locais, mesmo aqueles com 

características semelhantes no seu processo de criação.  

Seguindo esta linha de pensamento, Santos (2000) chama atenção à rapidez 

dos acontecimentos e o progresso das ciências na construção do lugar. Além disso, 
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Massey (2008) corrobora quando afirma que o lugar deve ser refletido como produto 

de interrelações, onde não existe um ponto inicial a ser recuperado. Dessa maneira, 

este trabalho será baseado, principalmente, nas vivências destes autores, visto que 

suas ideias se complementam, e em outros que ajudem a esclarecer os 

questionamentos da pesquisa. 

Sartre (1968, p. 12) no prefácio de “Os Condenados da Terra”, enfatizava que 

a explicação do mundo de hoje, que é horrível, representa um momento do longo 

desenvolvimento histórico e que a esperança sempre foi uma das forças das 

revoluções e das insurreições, afirma que ainda sentia a esperança como a sua 

concepção de futuro. O autor corrobora com o conceito de que os lugares são frutos 

de uma construção histórica. 

O espaço geográfico é construído pela transformação proposital do mesmo 

pelo homem. Nele encontramos rios, florestas, desertos, e também cidades, 

plantações; o que na Geografia é chamado de espaço natural e espaço geográfico. 

O lugar é entendido como uma porção deste espaço, que é definida pelo homem 

através de seus sentidos, de seus interesses. 

Entender o espaço em Geografia é fazer um percurso pela história dos 

homens, suas experiências, suas produções e suas vivências. Ressaltando esse 

entendimento, Brito afirma: 

o conceito de espaço remete a uma "confusão" sem precedentes, uma vez 
que tudo ou quase tudo pode ser contemplado nesta categoria e/ou 
conceito. Esta “completeza” compromete, em parte, o entendimento sobre a 
mesma. A múltipla formação histórico-social dos sujeitos possibilita a 
construção de múltiplos entendimentos sobre o que é espaço e como ocorre 
a sua ocupação e organização. (BRITO, 2013, p. 15). 

Na busca da construção do Atlas, o trabalho em campo assume uma 

importância fundamental. É imergindo neste trabalho que podemos mapear as 

formas que o espaço possui. Para tanto, a Geografia e a História assumem papel 

importante, tanto na construção como na descrição do mesmo. Porém, a Geografia 

possibilita um recorte. O trabalho de campo em Geografia requer a definição de 

espaços com conceitos adequados aos fenômenos que se deseja estudar. É 

necessário recortar adequadamente os espaços de conceituação, para que sejam 

revelados e tornados visíveis os fenômenos que se deseja pesquisar e analisar na 

realidade (SERPA, 2006, p. 9). 
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Santos consegue descrever em forma cronológicaas etapas da construção do 

espaço, afirmando: 

o espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também 
contraditório, de sistemas de objetos e ações, não considerado 
isoladamente, mas como um quadro único no qual a história se dá. No 
começo era natureza selvagem, formada por objetos naturais, que ao longo 
da história vão sendo substituídos por objetos fabricados, objetos técnicos, 
mecanizados e, depois, cibernéticos, fazendo com que a natureza artificial 
tenda a funcionar como uma máquina. (SANTOS, 2009, p. 63). 

O conceito de espaço é fundamental dentro da discussão em Geografia. 

Todos concordam com sua importância no entendimento de tudo que nos cerca. 

Esse é o diferencial da Geografia com as demais ciências. O estudo do espaço na 

dimensão espacial da sociedade e o seu tamanho põem a Geografia como uma das 

ciências que discute o conceito de espaço, em sua dimensão empírica. Para Santos 

(1992), como a própria sociedade que lhe concebe vida e anima, o espaço deve ser 

considerado como uma totalidade. Assim, considerar o espaço é “uma regra de 

método cuja prática exige que se encontre, paralelamente, através da análise, a 

possibilidade de dividi-lo em partes” (SANTOS, 1992, p. 5). 

Para continuarmos discutindo o lugar, vale ressaltar que o local, o lugar e o 

espaço são formados pela junção einter-relação dos mesmos. A composição de um 

proporciona as bases para a construção do outro, numa realimentação constante. 

Segundo SANTOS (2002, p. 314), “para apreender essa nova realidade do lugar, 

não basta adotar um tratamento localista, já que o mundo se encontra em toda 

parte”. Quando falamos em local, estamos dimensionando uma parte específica do 

lugar, ele, o local, possui um dialogismo com o lugar/espaço. 

A partir do entendimento de Fainstein (1999) apud Castello (2006), a nossa 

abordagem, no contexto do lugar, converge no sentido de agregar pessoas/sujeitos, 

de ser o lócus do consumo, do desenvolvimento econômico e da representação 

política, bem como cenário da ação/aplicação das políticas públicas. A escola, 

delimitação física e social da nossa pesquisa, traz consigo estas possibilidades e 

características. 

Ao pensarmos o espaço escolar, tendo como foco o Colégio Polivalente do 

Cabula e os bairros de origem dos alunos/pesquisadores, apesar de orientar-se a 

uma localização bem definida no espaço, objetivamos ir além, pois conforme 
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ressalta Relph (1996), transborda e é transbordada pelos indissociáveis objetos e 

ações, que “maestram” a dinâmica espacial em suas múltiplas dimensões. 

O lugar é, certamente, a categoria da Geografia mais importante deste 

trabalho e já foi definido anteriormente. Quando buscamos o espaço próximoao 

Colégio Polivalente, procuramos levar nossos alunos/pesquisadores a uma busca 

nova, a inovar o entendimento-pertencimento do seu cotidiano, do seu local e do seu 

lugar no espaço. 

A Geografia tem uma importância muito grande nesse processo, a transcrição 

(descrição), expressão (cartografia) e modificação (planejamento) são trabalhos 

executados por geógrafos, utilizando conhecimentos adquiridos, principalmente, em 

campo. Para entender o espaço construído, Marandola Jr. (2012, p. 12) destaca que 

“o lugar é um mundo de significados organizados, a um tempo estático e a outro 

dinâmico; são caminhos que se tornam lugares significativo”. Perceber os 

significados do lugar é um dos pontos desta pesquisa. 

O mundo de hoje é marcado pela velocidade dos acontecimentos e pela 

“rapidez” dos dias e dos momentos. Percebemos que vivemos em um mundo 

confuso e confusamente percebido, como destacado por Santos (2000). O 

progresso das ciências e das técnicas, que aprofundam a informatização, e o 

avanço que o mundo passa em um ritmo alucinante, que podem deformar a óticade 

como observamos o espaço a nosso redor. 
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2 – COSTURANDO TEORIA E PRÁTICA 

 

Este capítulo visa costurar a teoria, referencial teórico, com a prática. É neste 

momento que o Atlas Escolar vai ganhar contornos e o início do processo será 

descrito. 

2.1 – Alinhavando caminhos 

O poeta Fernando Pessoa escreveu que “navegar é preciso”, conhecer seus 

caminhos também. O homem desde os seus primórdios busca uma forma de 

expressar o seu espaço, seja se utilizando de elementos visuais como mapas, das 

mais diversas bases, tais como: em argila, couro, papiros ou papel ou em suportes 

computacionais, como: mapas digitais, imagens de satélites, entre outros. 

O nosso trabalho questiona não a localização formal, a georeferenciada; 

questionamos a percepção, o oculto, que na verdade, está dentro do concreto; o 

espaço vivido e percebido, as relações de conhecimento/pertencimento na vida 

cotidiana dos nossos alunos/pesquisadores. Sobre essa construção e percepção do 

espaço, Massey afirma: 

o espaço é tão desafiador quanto o tempo. Nem o espaço nem o lugar 
podem fornecer um refúgio em relação ao mundo. Se o tempo nos 
apresenta as oportunidades de mudança e (como alguns perceberiam) o 
terror da morte, então o espaço nos apresenta o social em seu mais amplo 
sentido: o desafio de nossa interrelacionalidade constitutiva – e, assim, a 
nossa implicação coletiva nos resultados dessa interrelacionalidade, a 
contemporaneidade radical de uma multiplicidade de outros, humanos e 
não-humanos, em processo, e o projeto sempre específico e em processo 
das práticas através das quais essa sociabilidade está sendo configurada 
(MASSEY, 2008, p. 274). 

Para essa autora, a discussão deveria ser encarada de forma aberta as 

interrelações que compõe e constrói o espaço e não de forma espacial abstrata. O 

espaço e o lugar são dinâmicos nas suas relações sociais coletivas humanas e não-

humanas. 

Como Massey (2008, p. 274) afirma: “nem o espaço nem o lugar podem 

fornecer um refúgio em relação ao mundo”. Dessa forma, para a construção do Atlas 

do Poli buscamos caminhos diferenciados. O intuito foi diferenciar-se do que 

normalmente é produzido com títulos modernos, mas que repetem a mesma fórmula 

cartesiana e tecnicista de apresentar e representar o local/espaço. 
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Em uma busca simples pela internet pode-se localizar um número muito 

grande de trabalhos, que têm como objetivo retratar, representar e descrever um 

determinado local, lugar ou espaço, representado por ruas, bairros ou cidades. 

Existem autores que utilizam os conhecimentos da cartografia, “apimentando” aqui 

ou ali com elementos do pertencimento, da vivência do local, da interferência do 

espaço no lugar, possuindo pouca ou nenhuma ênfase aos elementos que fujam dos 

conceitos cartesianos da cartografia pura. 

 

Figura 08 – Processo de construção do atlas no município de Cambira (PR) 

 
Fonte: França Junior (2013, p.166). 
 

Um exemplo é a imagem (Figura 8) e a citação de França Júnior (2013), 

sobre a elaboração e primeiros resultados do Atlas, elaborado em Cambira (PR). 

Dessa forma, França Junior aborda a construção do Atlas Municipal no município de 

Cambira (PR): 

desta maneira, o Atlas Municipal de Cambira é um material composto por 
mapas, imagens, gráficos, tabelas, e conteúdos escritos que se referem à 
história, população, economia, características físicas e paisagens do 
município. Além disso, ainda possui uma seção que pretende inserir valores 
de educação ambiental no leitor, trazendo à tona a importância em se 
preservar as características e qualidades do meio ambiente e enfatizando a 
responsabilidade dos cidadãos nesta tarefa. (FRANÇA JUNIOR, 2013, p. 
166). 

O que chama a atenção na citação é o destaque concebido ao ensino de 

valores ao meio ambiente, os demais dados são os mesmos encontrados em Atlas 

Escolar. O que difere dos atlas vendidos em livraria é que este é direcionado ao 

município de Cambira (PR). Não são tratados, em momento algum, as relações 

internas e externas que influenciaram, interferiram e colaboraram para a construção 

do espaço estudado.  

Nesse contexto, o nosso trabalho segue a linha de raciocínio de Carreiro 

(2003), buscando uma abordagem crítica e de vivência dos nossos 
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alunos/pesquisadores. Segundo o mesmo autor, com a potencialidade de levar a 

uma consciência crítica, o “[...] Atlas Municipal Escolar se constitui em um material 

didático elaborado sob a concepção de ensino que pode levar a uma melhor 

compreensão crítica e reflexiva acerca da realidade local” (CARREIRO, 2003, p. 

172). 

Como pode ser visto, é muito comum tanto autores como o governo (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE) definirem a construção de um Atlas, 

apenas como uma série de dados a serem organizados e demostrados; realçamos 

que como um agente hegemônico, os órgãos oficiais cumprem o seu papel de 

retratar o espaço conforme a sua ótica. 

Para entendermos a forma como o Atlas é tratado por diversos autores e pelo 

governo federal, trazemos duas citações. Tanto Le Sann e Almeida (2003) como o 

IBGE (2010), percebem o atlas como um instrumento representativo do espaço, não 

colocando ou explicando os fatores que contribuíram para a sua formação. 

Le Sann e Almeida afirmam: 

um Atlas pode ser definido como uma publicação formada por um conjunto 
de mapas acompanhada, ou não, de diagramas, textos explicativos, 
glossário, bibliografia e outros documentos anexos, tais como bandeiras, 
informações a respeito de alguns países ou orientações sobre como usá-lo. 
Os Atlas podem ser mundiais, regionais, nacionais, escolares ou ainda, 
temáticos (climático, de vegetação, da fauna...)(LE SANN; ALMEIDA, 2003, 
p. 6). 

Já, o IBGE conceitua Atlas, como: 

um conjunto de mapas ou cartas geográficas. Porém, o termo também se 
aplica a um conjunto de dados sobre determinado assunto, 
sistematicamente organizados e servindo de referência para a construção 
de informações de acordo com a necessidade do usuário. (IBGE, 2010, p. 
1). 

Ambos, Le Sanne Almeida (2003) como o IBGE (2010) entendem o Atlas 

como uma planilha, uma organização de informações matemáticas. O valor do Atlas 

está na exatidão das distâncias e das altitudes, na melhor forma de não apresentar 

distorções, no número de habitantes ou de serviços encontrados no espaço 

retratado. 

Na literatura encontramos também autores que entendem outros significados 

para os Atlas, para tanto apresentamos a visão de Martinelli (2008), que apresenta a 
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construção e o ensino da cartografia, como um instrumento que retrata o espaço 

estudado, sendo fruto de acontecimentos locais e globais, afirmando: 

a concepção de um atlas geográfico para escolares tem como proposta 
básica, a de não ser apenas uma coletânea de mapas, prontos e acabados, 
mas sim, de compor uma organização sistemática de representações 
trabalhadas com finalidade intelectual específica. Para a sua coordenação, 
considera-se o entrelaçamento de duas orientações básicas: o “ensino do 
mapa”, lastreado nas posturas teórico-metodológicas sobre a construção da 
noção de espaço e respectiva representação, pela criança e o “ensino pelo 
mapa”, baseado na promoção do conhecimento do mundo através dos 
mapas, a partir do próximo, vivenciado e conhecido - o lugar - ao distante 
desconhecido - o espaço mundial[...] (MARTINELLI, 2008, p. 20). 

O autor sugere o foco que este trabalho se propõe, olhar a construção do 

espaço/lugar, sob a ótica de várias determinantes como: a vivência, o espaço 

mundial, que pode ser entendido como globalização, e a interrelação com a 

sociedade, complementa que:  

[...] os mapas não seriam vistos como tradicionalmente se faz, como meras 
figuras ilustrativas dos textos didáticos, mas sim como representações 
reveladoras de questões que serão abordadas e discutidas nos discursos 
geográficos, dando chance a uma reflexão crítica e consciente 
(MARTINELLI, 2008, p. 24).  

Neste contexto, este trabalho visa expressar um espaço/lugar, que é fruto de 

uma construção coletiva dos seus sujeitos, dos aspectos externos e da interrelação 

entre ambos. Os alunos/pesquisadores trazem para o trabalho as suas vivências, 

seus símbolos, a história dos sujeitos, os aspectos de suas comunidades, algo que 

muitas vezes, somente pode ser demonstrado pelos seus atores/autores. 

 

 

2.2 – Os encontros 

Neste item buscamos relatar o passo a passo dos encontros. 

 

2.2.1 – Uma troca de conhecimentos entre pesquisador e 

alunos/pesquisadores. 

Costa, Assis e Lima (2012, p. 107) abordam o entendimento das 

transformações do mundo: “compreender a contemporaneidade que se transforma, 

torna-se, assim, essencial para assegurar a legitimidade da Geografia na sala de 

aula, no âmbito acadêmico, ou no quadro curricular do ensino fundamental e médio”. 
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A construção do Atlas do Poli tem como objetivo analisar o seu processo de 

construção para serem usados como estratégia pedagógica nas aulas de geografia. 

É interessante relembrar que o projeto foi construído para ser aplicado com 

20 alunos do 1º do ensino médio de 2015 e, na sua continuação, o 2º ano de 2016. 

Durante as primeiras reuniões alunos do 1º e 3º anos de 2016 pediram para 

participarem, bem como pode ser redimensionado para avançar ou retroagir nas 

séries (anos) do ensino médio ou fundamental.  

O primeiro encontro com as turmas do 1º ano ocorreu em maio de 2015, eram 

cinco turmas de primeiro ano que, após determinação da SEC, foramreduzidas para 

quatro. Neste primeiro contato, tentamos despertar nos alunos a magia de participar 

de um projeto que, para eles e para o pesquisador, era inédito. Buscar novos 

desafios, novos conhecimentos, ser apresentado ao grupo de pesquisa GEOTEC e 

ao grupo do Projeto da Rádio, conhecer a UNEB e, quem sabe, fazer parte desse 

mundo em um futuro bem próximo.  

Iniciamos a conversa falando de um mundo onde o homem, utiliza de sua 

criatividade e expressa sua linguagem. Nesse contexto, Santos (2000) destaca um 

mundo que aparece pequeno, tudo está próximo, mas que na verdade esconde 

profundas desigualdades, provocadas pela globalização. Tudo é resolvido e 

entendido em apenas um clique, fosse pelo celular, tablet, computador. A impressão 

que a globalização passa para o nosso dia a dia e que na verdade esconde 

profundas desigualdades. 

Falamos sobre os bairros, suas ruas, a vinda e volta para a escola. O que é 

visto e percebido neste espaço, sobretudo, os entendimentos sobre espaço e as 

geotecnologias. Explicamos, de forma resumida, até porque o projeto ainda estava 

sendo escrito, como seria a construção de um mapa ou de um conjunto de mapas; 

que daríamos ênfase ao pertencimento, como eles poderiam participar e 

principalmente contribuir, utilizando a sua vivência, bem como as geotecnologias 

para a construção do Atlas. 

Durante as explicações sobre a construção do Atlas, a figura do lugar foi 

muito enfatizada. Um aluno questionou “o que seria este tal lugar que tanto falamos”, 

explicamos que para a construção do trabalho, o lugar é a representação da 

vivencia, dos costumes, do espaço vivido e percebido; que o lugar é uma construção 
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coletiva. Segundo Santos (1996, p. 35), “o lugar se define como funcionalização do 

mundo, e é por ele (lugar) que o mundo é percebido empiricamente”. 

Os vieses dos encontros perpassam o entendimento do lugar da escola, o 

Bairro do Cabula, numa perspectiva de localização; sua conectividade com as vias 

de ligação, linhas de transporte disponíveis e bairros de origem dos alunos 

pesquisadores; bem como a relação desse lugar com a Cidade de Salvador/Ba, com 

a Região Metropolitana, com o Estado da Bahia e assim por diante. Bricolagens com 

as dimensões do espaço, bem como a busca de evidências relacionadas às 

singularidades percebidas, quase que exclusivamente, por estes sujeitos. 

Neste sentido Carlos analisa o lugar na tríade habitante/identidade/lugar. 

O lugar é a base da reprodução da vida e pode ser analisado pela tríade 
habitante - identidade - lugar. Acidade, por exemplo, produz-se e revela-se 
no plano da vida e do indivíduo. Este plano é aquele do local. As relações 
que os indivíduos mantêm com os espaços habitados se exprimem todos os 
dias nos modos do uso, nas condições mais banais, no secundário, no 
acidental. É o espaço passível de ser sentido, pensado, apropriado e vivido 
através do corpo (CARLOS, 2007, p. 17). 

Nesse dialogismo trazido por Carlos (2007), a minha origem na Ilha é trazida 

à tona. Nasci em Salvador, porém fui criado em Itaparica, do outro lado da Baía de 

Todos os Santos. Os lugares da Ilha, quase bairros da capital baiana, distanciados 

pelos 13 km por mar (Baia de Todos os Santos) que separam o terminal de Bom 

Despacho do Terminal de São Joaquim.  

As idas e vindas a Salvador pelo Ferryboat; imaginando a chegada à cidade 

pelo mar. A grandiosidade da cidade baixa e alta expostas na falha geológica. 

Quantas casas, quantos prédios e quantas pessoas. Será que existem tantas 

pessoas assim para consumir na imensidão da Feira de São Joaquim? Mais nada se 

comparava a chegada, por mar, em Itaparica. O navio Itaparica ou o navio 

Maragogipe cortando as pequenas ondas da Baía; ali estava meu porto seguro. A 

visão dos fundos da Igreja da Matriz é o que mais chamava a atenção. 

Essa exposição convida e estimula a participação dos alunos/pesquisadores a 

contarem as histórias dos seus bairros, dos seus trajetos de ida e volta ao Poli e a 

visão sobre o seu lugar, bem como propicia as primeiras atividades para expressar 

as nuances desses entendimentos, tais como: desenhar ou rabiscar a rua ou o 

bairro onde moram, falar da sua história, da origem do seu nome, da sua inserção 
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na cidade, comparar com localidades vizinhas ou de outras redondezas e, até 

mesmo, conjecturar projetos e intervenções de alterações e melhorias. 

O Projeto do Atlas do Poli está em consonância com o art. 26 da LDB9 

quando ela exige que o currículo escolar do ensino básico brasileiro deva levar em 

consideração características locais e regionais da sociedade, da cultura, da 

economia e dos educandos. 

Ouvimos muitas perguntas: como serão os encontros? Em que local e turno? 

Eu trabalho, mas quero participar, posso? Como vai ser a construção do Atlas 

(método)? Como é fazer parte de um grupo desse? É difícil? O que é mestrado? E, 

então, surge a pergunta que mais achamos pertinente: isso pode me ajudar a fazer 

um curso superior?  

Respondemos que os encontros aconteceriam nas dependências do Poli no 

turno vespertino. Para os alunos/pesquisadores que trabalhavam ou estagiavam no 

turno vespertino, seria criado uma alternativa no horário das aulas, sem prejudicar o 

andamento do seu curso. Havia a necessidade de criação de um método que 

atendesse as nossas necessidades de estudo. 

A participação em um grupo com essas características e objetivos é uma 

experiência nova para o pesquisador e para os alunos/pesquisadores. Seria uma 

descoberta por dia, novos horizontes sendo criados em cada encontro. Falamos das 

dificuldades e que elas resultariam em novas descobertas. Explicamos o que são 

cursos de pós-graduação. 

Entendemos que a construção de um atlas que não possuirá mapa é algo 

realmente novo para todos nós pesquisadores. Para atingir tal finalidade, tivemos 

que ter muito cuidado com o meto de estudo e planejamento. Sobre o assunto Gatti 

(1999, p. 2) nos revela que ele “[...] não é algo abstrato. Método é ato vivo, concreto, 

que se revela nas nossas ações, na nossa organização e no desenvolvimento do 

trabalho de pesquisa, na maneira como olhamos as coisas do mundo”. O método vai 

se revelando no dia a dia do trabalho. 

Demos ênfase à questão de estudar, conhecer, valorizar o seu espaço, se 

abrir para novos conceitos e conhecimentos. Lembramos que chegar a universidade 

é uma conquista, trabalhada todos os dias durante a vida do aluno. A universidade é 

                                                 

9 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996). 
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uma consequência e não uma causa. Mostrando aos alunos/pesquisadores que 

todas as modificações, métodos e descobertas da pesquisa também afetavam o 

pesquisador.  

Como consequência dos questionamentos, convidamos um grupo de alunos 

para assistirem a uma aula na disciplina optativa do curso do Mestrado sobre 

Geotecnologias e Educação Cartográfica e a um encontro do GEOTEC na UNEB. 

Explicamos como o grupo funcionava, as apresentações de professores e de 

pesquisadores, principalmente as apresentações dos alunos de escolas públicas.  

Ao relatarmos as experiências dos alunos da Escola da Polícia Militar e da 

Escola Municipal Roberto Santos, conhecida como Robertinho, a turma ficou mais 

atenta e, de certa forma, mais curiosa. Uma aluna perguntou: como estudantes do 

Ensino Fundamental podiam escrever e publicar artigos? Explicamos que tudo era 

fruto de muita pesquisa e estudo, que os conhecimentos não apareciam do nada. 

Relatei as experiências de professores da “Rádio” e como esses alunos cresciam no 

seu conhecimento. O encontro terminou com vários alunos afirmando que queriam 

saber mais sobre o projeto. 

Seis alunos compareceram à aula com o Prof. Francisco onde foi discutido, 

entre outros assuntos, uma outra forma de se entender e registrar um determinado 

local. Como exemplo, o Professor narrou um trabalho feito na UNIJORGE10, onde foi 

colocada uma imagem retratando o circuito do carnaval Barra-Ondina (Circuito 

Dodô), em um dos corredores do Centro Universitário. Ao passar pelo local, os 

transeuntes eram instigados a registrar algo importante que aconteceu com ele e 

marcar o lugar. O objetivo era mostrar a percepção dos sujeitos a uma porção 

específica do espaço. E tinha também como objetivo “resgatar e expressar as 

peripécias e singularidades associadas aquele trecho da cidade” (BRITO, 2013, p. 

106). 

Os alunos/pesquisadores ficaram surpresos com a forma de registrar um 

lugar, um acontecimento. Descobriram que o mapa pode ter outros significados, 

outros usos e que pode ser aplicado ao seu dia a dia. O mapa potencializa a 

                                                 

10 O Centro Universitário Jorge Amado, anteriormente designado como Faculdades Jorge Amado, é 

um centro universitário da Bahia e possui mais de 30 cursos de graduação, além de cursos de 
extensão e pós-graduação. Possui dois campi: um na Avenida Paralela em Salvador e outro no bairro 
do Comércio. 
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transgressão, desobedece a sua utilização cotidiana. Questionaram se poderiam 

fazer um trabalho como aquele no Poli e ficou acertado que no início das 

aulasplanejaríamos essa ação. 

Quatro alunas foram à reunião do GEOTEC onde foi apresentado um trabalho 

sobre pesquisa e a forma de interpretar os dados. As alunas relataram, após o 

encerramento, que era um novo tipo de conhecimento, um tipo de assunto que não 

tinham a mínima noção de que existia e que foi muito gratificante, em termos de 

conhecimento a participação, mesmo apresentando muitas dificuldades de entender 

o que estava sendo exposto. 

O mais importante foi a inserção das alunas/pesquisadoras no ambiente da 

UNEB, a aproximação entre academia e o ambiente externo, a universidade deixa 

de ser um reduto do conhecimento e torna-se solidária do conhecimento, o que é 

denominado de ecologia dos saberes por Santos (2000). O aluno da rede pública vai 

ao espaço acadêmico, é acolhido e recebido na condição de pesquisador. 

Neste contexto Nascimento e Hetkowski afirmam: 

neste cenário de possibilidades e de controvérsias, destacamos os 
processoseducativos, os quais necessitam entrelaces teóricas e práticas 
com as técnicas, com as novaslinguagens e com a exploração de novas 
potencialidades, uma vez que as crianças e jovensestão imersos em uma 
nova cultura que se diferencia da cultura instaurada a alguns séculosdentro 
dos espaços formais de educação (NASCIMENTO; HETKOWSKI, 2011, p. 
3514). 

A ida do aluno-pesquisador ao fórum do GEOTEC serve para ampliar 

horizontes, abrir novas perspectivas na construção do conhecimento, ter contato 

com novas linguagens. 

Ao final do fórum do grupo ficou combinado que as alunas iriam voltar para 

outros encontros, principalmente para assistirem a apresentações de trabalhos 

relacionados ao Simulador Kimera11, que muito despertou a atenção.  

                                                 

11 Projeto Kimera, um jogo-simulador, que vem sendo desenvolvido na Universidade do Estado da 
Bahia – UNEB, no Grupo de Pesquisa Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade, de forma 
colaborativa e multidisciplinar com o envolvimento de alunos de Iniciação Científica, mestrandos, 
doutorandos e voluntários que se interessaram pelo projeto.Os Objetivos do Projeto Kimera são: 
experenciar a criação de um jogo/simulador de forma colaborativa e multidisciplinar; desenvolver 
um jogo/simulador para a Rede Pública de Ensino, a partir da colaboração dos alunos da mesma; 
possibilitar a Educação Cartográfica, explorando o entendimento que as crianças de 08 a 12 anos 
tem sobre o espaço vivido, percebido e concebido; e simular a construção de uma cidade, 
valorizando os aspectos que a criança considera significativos para sua vida e para a harmonia do 
espaço/lugar vividos 
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Ressaltamos que quando explanávamos sobre o GEOTEC, falamos sobre o 

Simulador Kimera. A atenção neste momento foi redobrada por vários alunos que 

queriam saber mais. Na nossa visão, o Kimera pode ser um importante elo entre os 

alunos do Poli e a universidade (GEOTEC). Muitos se mostraram interessados em 

conhecer o jogo. Foi disponibilizado também o documentário Casulo produzido por 

Jordan Mendes, ex-aluno do Programa de Gestão e Teologias Aplicadas a 

Educação – GESTEC. 

Em reunião com o grupo de alunos, ficou definido que os encontros 

sereuniriam sempre no turno da tarde, semanalmente ou quinzenalmente, 

dependendo das necessidades de discussão e implementação de ações. Os alunos 

estavam envolvidos com múltiplas atividades e julgamos que, seria mais complicado 

nesse momento, executar as ações do Projeto Atlas. Assim, em função de 

compromissos já agendados na escola e a proximidade de testes e provas finais de 

unidade, as reuniões seriam marcadas para o mês de novembro. 

Neste encontro os alunos foram informados que serianecessário a assinatura 

dos paisno termo de autorização para os alunos/pesquisadores, menores de idade, 

e foram discutidas algumas regras de conduta, além da importância do engajamento 

na pesquisa. Foi apresentado um material sobre elaboração de pesquisa (Anexo 1), 

que será discutido mais à frente em uma oficina. Os alunos se colocaram ao que 

consideravam da pesquisa e quais ângulos poderiam ser abordados. Cabe 

esclarecer que essa reunião não contou com um aprofundamento epistemológico ou 

hermenêutico, os alunos/pesquisadores se encontram em uma fase inicial de 

apresentação da pesquisa científica. 

 

 

2.2.2 –Planejando os caminhos 

Para que o trabalho tenha uma área determinada – o recorte na pesquisa – 

foram identificados os bairros aos quais os pesquisadores moravam: Narandiba, 

Mata Escura, Tancredo Neves, Sussuarana, que abrange também o Centro 

Administrativo da Bahia – CAB, Sussuarana Nova, Novo Horizonte, Estrada das 

Barreiras, Arraial do Retiro, Resgate e Pernambués, ressaltamos que alguns dessas 

localidades serão reunidas em um único bairro. Vale ressaltar que os nomes dos 
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bairros não seguem fielmente a divisão registrada pela Prefeitura do Salvador, e sim, 

pelo sentido de pertencimento do aluno/pesquisador. 

Destacamos que mesmo possuindo 467 anos de fundação, Salvador não 

conta com uma Lei quetraça as fronteiras de seus bairros, tendo a última delimitação 

ocorrida em 1960, quando a capital baiana, segundo o IBGE em sua Série Histórica 

e Estatística12, possuía cerca de 650.000 habitantes. Hoje com uma população 

estimada em mais de 2,9 milhões de habitantes, tal delimitação perdeu legitimidade 

em decorrência de novos espaços ocupados e planejados, a Lei tornou-se sem 

utilidade e ultrapassada. 

A falta de delimitação dos bairros de Salvador provoca um problema sério na 

área de planejamento da cidade. Um bom exemplo é quantificar o número de 

creches que um determinado local necessita, visto que este número é determinado 

pela quantidade de crianças existentes em um bairro.  

Explicamos que o Atlas era uma forma de apresentar o trabalho, porém o 

mais importante seria a ênfase dada a construção do Atlas, os caminhos percorridos 

e como os alunos-pesquisadores se percebiam no seu bairro, o pertencimento ao 

local. O que chama a sua atenção em sua localidade ou no percurso até a escola, 

como eles se percebem no seu espaço. Nesse sentido, Santos (2005, p. 65) afirma 

que “o sentimento de pertencimento a um determinado lugar constrói uma 

introspecção de valores que condiciona o modo de vida dos indivíduos”. 

Este trabalho corrobora com o pensamento de Santos (2005), ou seja, busca 

entender o lugar do aluno/pesquisador, o seu sentimento de pertencimento e os 

valores que depositam na sua forma de viver o local. 

Foram convidados alguns pesquisadores, principalmente do GEOTEC, para 

ministrar encontros formativos com os estudantes/pesquisadores do colégio Poli. 

Esses encontros visam, numa perspectiva dialógica, apresentar de forma 

epistemológica e hermenêutica, aos estudantes/pesquisadores as normas de se 

fazer uma pesquisa científica. 

                                                 

12 Séries Históricas e Estatísticas divulgadas pelo IBGE, onde os temas podem ser consultados ou 
baixados para análise posterior. Disponível em: 
<http://eriesestatisticas.ibge.gov.br/lista_tema.aspx?op=0&no=10>. 
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No final de 2015 foram apresentados os primeiros resultados, alguns alunos 

mostraram fotos dos seus respectivos bairros, as quais expressavam ângulos que 

não eram normalmente percebidos no dia a dia. 

Abaixo, apresentamos duas dessas imagens representadas pelas figuras 08 e 

09. Elas mostram duas regiões do Cabula: Figura 09, a região do Resgate; e 

Figura10, a região próxima a Avenida Luiz Eduardo Magalhães. 

 

Figura 09: Final de linha do Resgate. 

 
Fonte: Aluno do 1º ano do Poli. 
 
Figura 10: Região da Avenida Luiz Eduardo Magalhães 

 
Fonte: Aluno do 1º ano do Poli. 
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Questionados sobre o que as fotos representavam, o aluno da Figura 09 

relatou que o local lembrava o interior da família: “mesmo lá não tendo prédios como 

estes”. Já, o aluno da Figura 10falou sobre as brincadeiras de criança: “joguei muita 

bola aí”. As relações que são criadas por um determinado lugar estão atreladas ao 

grau de pertencimento que temos por este espaço. O pertencimento pode ser 

percebido ou não pelo sujeito, porém ele existe. 

O primeiro pesquisador a participar foi o Prof. Murilo Aguiar, no dia 27 de 

novembro de 2015 (Figura 10), falou da importância na participação do projeto de 

construção do Atlas do Colégio Polivalente do Cabula e do seu projeto: Construção 

do Atlas do Município de Poço Verde (SE). 

O Professor Murilo (Figura 11) iniciou sua palestra com os 

alunos/pesquisadores contando sua históriade ex-aluno do Poli. Falou das 

dificuldades do seu tempo de aluno e da falta de oportunidades, bem diferente da 

realidade que estavam vivenciando. Lembrou ainda das possibilidades de 

crescimento que se “abrem” para os alunos que participam de um projeto de 

pesquisa, a importância do GESTEC e do grupo de pesquisa, o GEOTEC. Falou do 

projeto da “Rádio” e como os alunos que participam em diversas escolas, tendem a 

prosseguir em seus estudos. 

 

Figura 11: Encontro formativo no Poli. 

 
Fonte: Próprio autor. 
 

Um dos momentos mais importantes da fala do Professor Murilo foi quando o 

mesmo explicou o seu trabalho no município de Poço Verde no Estado de Sergipe e, 
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suas semelhanças com o trabalho que eles, os alunos/pesquisadores, fariam na 

região que agrega os alunos do Poli, utilizando as geotecnologias. Sinalizando um 

item importante, a questão do pertencimento e a valorização do seu local. 

Para o entendimento das geotecnologias com os alunos/pesquisadores foi 

utilizada a fala de Brito (2013, p. 23), onde o autor destaca que o entendimento não 

está relacionado às plataformas computacionais. O que causou espanto para os 

alunos, pois entendiam que tudo que levava o nome de tecnologia estava ligado aos 

computadores. 

Foram efetivados vários questionamentos, principalmente sobre a 

possibilidade de os alunos/pesquisadores apresentarem seus trabalhos em 

congressos. O Professor Murilo lembrou o aluno do “Projeto Rádio”, que apresentou 

a sua pesquisa em outro país e dos seus alunos que estavam se preparando para 

apresentar trabalhos no evento da Rádio no Instituto Federal da Bahia (IFBA) em 

Valença, no mês de dezembro, o que causou grande curiosidade e interesse.  

Ao ser questionado sobre qual tipo de trabalhos seus alunos/pesquisadores 

iriam apresentar, Professor Murilo explicou que, inicialmente, seriam banners de três 

locais de Poço Verde (SE) e que o objetivo seria, dentro do possível, evoluir para 

artigos e outras formas de apresentações. Que tudo iria depender da evolução e 

interesses dos alunos/pesquisadores.  

O encontro terminou e vários alunos formaram uma roda de conversa 

informal. O principal assunto era como iriam construir um Atlas sem utilizar mapas 

convencionais. Sobre essa dúvida, explicamos que a ideia era justamente essa: 

utilizar os conhecimentos, vivências e a sua história com o lugar. 

Ficou acertado com os alunos/pesquisadores que, em virtude da aproximação 

das avaliações finais da IV unidade e da recuperação, as atividades da pesquisa do 

Atlas ficariam suspensas até o retorno das aulas em 2016 e que, nesse intervalo, os 

atorares da pesquisa, iriam buscar subsídios (fotos, desenhos, músicas, poesias, 

grafite, etc.) para a apresentação de um painel nas primeiras semanas após o 

retorno. 
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2.2.3 –2016, novos desafios 

Recomeçamos em 15/02/2016, data de retorno das aulas, conversamos com 

os alunos sobre o que foi feito durante as férias e quais materiais foram produzidos. 

A maioria apresentou fotos e esboço de desenhos, músicas e poesias para compor 

a construção de um painel. 

Foram revisitados os objetivos do projeto e a função principal: apresentar os 

alunos para a pesquisa científica, aproximando do GESTEC e de seus grupos de 

pesquisa. Os questionamentos mais comuns foram feitos por alunos novos da 

escola, para dispensamos uma atenção especial, recapitulando, de forma objetiva, 

todos os caminhos do projeto, o que já foi feito e o que iríamos fazer.  

A maior surpresa veio com outros alunos do 3º ano do ensino médio. Alguns 

nos procuraram querendo fazer parte do trabalho, buscando informações, 

participando, inclusive, das reuniões. Vale ressaltar que foram nossos alunos desde 

o 6º ano do ensino fundamental e que este é o último ano no Poli. 

Ficou combinado que a participação nesse primeiro trabalho, o painel, seria 

direcionado exclusivamente para a música, fotos, pintura e poesia, também foi 

questionado se poderiam participar de algumas reuniões do grupo de pesquisa 

GEOTEC. A professora Iris de Jesus, de Linguagem, que também participava da 

reunião se ofereceu para fazer a revisão dos trabalhos e direcionar um momento de 

suas aulas, com o 2º ano, para ampliação das discussões. 

O esboço de uma música (hip hop) e um desenho (figura 12), expressando a 

paisagem do bairro de Sussuarana, foram apresentados por dois alunos do 3º ano e 

uma aluna do 2º ano. Eles expressavam o pertencimento pelo seu bairro, a forma 

particular, de entenderem o seu local. “Professor, o senhor vai entender o desenho 

quando ler a música”, relatou um dos alunos. No nosso entendimento, a parte 

superior do desenho é expressa em tons de cinza, mostrando a realidade do local e, 

a parte inferior, colorida, mostrando toda a beleza e alegria que gostariam de ver ou, 

que percebem em seu espaço/local. 

Descrição da música dos alunos do 2º e 3º anos: 

As pessoas imaginam coisas por maldade. 
Mas a realidade é que existe um mundo diferente, além da sua imaginação. 
Um lugar, onde o sol brilha durante o dia e abre espaço para que a lua 
brilhe com toda perfeição; 
Para que tenhamos uma noite tranquila e cheia de emoção; 
Para que, no dia seguinte, possamos ir à luta do nosso cotidiano; 
Para que alcancemos os nossos objetivos e também os nossos sonhos. 

Figura 12: Desenho representando a música. 
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Fonte: Aluna do 2º ano do Ensino Médio. 

 

 

2.2.4– Os desafios encontrados 

Nos últimos encontros, temos observado algumas dificuldades para marcar 

reuniões do grupo de pesquisa para a deliberação e estudos aplicados à mesma. 

Mesmo os alunos/pesquisadores do 1º e 3º anos, que solicitaram entrar no grupo, 

apresentaram tais dificuldades. Para tanto, fomos a cada sala de aula, explicando a 

importância do trabalho para a iniciação científica e da vida escolar de cada um. 

Propomos encontros quinzenais no turno oposto e semanais no mesmo turno de 

estudo. 

Uma barreira para este tipo de trabalho é conseguir agregar, pôr todos em um 

mesmo espaço, que não seja o da sala de aula. Esse comentário torna-se 

importante, pertinente, pois todo pesquisador deve saber das dificuldades que irão 

encontrar no desenvolvimento da pesquisa. No ambiente escolar, os cenários, os 

pesquisadores, a própria pesquisa não é asséptica; tudo é mutável, como deve ser 

um espaço em construção, cabendo ao mediador da pesquisa entender e superar os 

novos desafios, transformando dificuldades em aprendizagens e resultados. 

Entretanto, nem somente de dificuldades vive a pesquisa. Potencializar a 

utilização das TIC pode ajudar e dinamizar os trabalhos. O grupo criado (Projeto 

Poli) no aplicativo de smartphone WhatsApp, está agregando cada vez mais alunos, 

direcionando para o cumprimento de tarefa, indicando literaturas pertinentes à 

pesquisa, trocando informações entre os diversos membros, transmitindo arquivos 

de áudio, vídeo e imagens. Segundo Lacerda Santos, a importância do uso do 
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aplicativo é “[...] definidas justamente por serem suportes privilegiados e inovadores 

para que nos informemos com mais intensidade, para que nos comuniquemos com 

mais agilidade e para que nos expressemos com mais liberdade” (SANTOS G., 

2014, p. 530).Para agilizar os trabalhos e melhorar a integração entre os diversos 

membros da pesquisa, foramnomeados administradores em cada turma do 2º e do 

3º ano.  

Foram mencionados os trabalhos realizados como o desenvolvimento do 

Jogo Simulador Kimera, os quais chamaram a atenção dos alunos/pesquisadores. 

Surgiram algumas perguntas como quem desenvolveu e se os alunos tiveram 

participação nesse trabalho. Após algumas explicações, uma palestra foi solicitada 

pelos participantes sobre o Jogo Simulador Kimera. 

As escolas da rede estadual estão sofrendo paralisações constantes devido 

ao não pagamento dos vencimentos dos trabalhadores terceirizados. Esse problema 

está sendo trabalhado dentro do aplicativo WhatsApp, sendo que os alunos estão 

enviando fotos e sugestões de músicas. Foi reforçado também, via aplicativo, 

desenhos, grafites e outras formas de representação do espaço vivido pelos alunos 

e como se percebem. O endereço do e-mail do pesquisador foi disponibilizado para 

envio de material referente ao Atlas. 

Reunimos12 alunos para discutir o material sobre a elaboração de objetivos 

para uma pesquisa científica. Neste primeiro momento, foram lidos e discutidos os 

objetivos, com ênfase no objetivo geral. Por se tratar de um conhecimento novo, os 

alunos apresentaram algumas dificuldades em assimilar o conceito. Para aproximar 

mais o aluno/pesquisador do rigor da pesquisa. 

Em uma das reuniões no Poli, um aluno do 8º ano procurou o grupo querendo 

conhecer o projeto. Soube do projeto por um participante do ensino médio e queria 

saber maiores detalhes. Explicamos os objetivos, o produto final e o mais 

importante, o caminho que iriamos percorrer. Por fim, o aluno questionou se poderia 

participar. 

Provavelmente este foi um dos momentos mais interessantes de todos da 

pesquisa. Um aluno do fundamental II queria participar do projeto do Atlas. 

Confirmamos que sim. Ele prometeu trazer um texto no dia seguinte falando sobre o 

seu bairro, a Engomadeira. 
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Abaixo, adescrição e a imagem (Figura 13) do relado do aluno do 8º ano, 

escrito de próprio punho: 

Olá, 
Meu nome é XXXXXX, não sei muito desenhar, escrever, muito menos falar. 
Só sei mesmo explicar um pouco onde moro. Eu moro na região do Cabula, 
bairro da Engomadeira, porque me identifico com este bairro, embora haja 
críticas ruins. Nada que não possa ser superado. Não encontro muita 
dificuldade em residir ali, porque já estou acostumado com os relatos e 
boatos pejorativos de lá. Sei que todo bairro tem pessoas com atitudes não 
recomendadas, seus erros, suas falhas, etc. Aqui, não é diferente. Mas 
encontramos vários aspectos positivos também, pessoas de caráter, 
avanços em todas as áreas, partidos políticos, como em todo lugar. Não sei 
muito falar sobre a minha localidade, por isso são essas as minhas poucas 
palavras, meu pouco conhecimento e é mais ou menos essa a descrição do 
meu bairro. 

 
Figura 13: Relato de um aluno do 8º ano sobre o bairro da Engomadeira. 

 
Fonte: Próprio autor. 
 

A parada para o recesso de meio do ano nos fez repensar o andamento da 

pesquisa, tudo que foi feito, os acertos e os desacertos. Entre os acertos, podemos 

destacado o aumento da maturidade, tanto dos alunos/pesquisadores como, 

XXXXXX 
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principalmente, do pesquisador. A forma de encarar e entender a sala de aula, a 

vontade de criar novas estratégias, inclusive, baseadas na experiência deste ano; 

repensar o projeto para o próximo ano letivo. O principal problema que detectamos 

foi justamente o que parecia ser o mais benéfico, o afastamento total das atividades 

em sala de aula. Desse modo, teríamos mais tempo para estudar e escrever.  

Na prática, percebemos que este afastamento dificultou o andamento da 

pesquisa. Reunir, motivar, acompanhar os alunos/pesquisadores ficou muito mais 

difícil. Precisávamos do horário de outro professor; os partícipes não podiam se 

deslocar em horário oposto a aula. Assim, somente poderíamos nos reunir na sala 

de vídeo ou no laboratório de informática, caso não estivessem reservados por 

outros professores. O rodízio de alunos/pesquisadores foi maior que o esperado 

pelo pesquisador. Estando em, pelo menos, meio período em sala, a pesquisa teria 

outra dinâmica, estaria em um patamar mais elevado. 

Também notamos avanços. Alguns alunos demostraram vontade em estender 

seus estudos, irem além da formação em um curso superior. A forma de perceber e 

entender o seu local/lugar/espaço, perceber o lugar no lugar onde ele habita foi outro 

progresso.Um ponto importante que será reforçado no segundo semestre é a junção 

da teoria com a prática. Avançar na compreensão do lugar e do pertencimento, 

transpondo a teoria para o dia a dia. Mostrar os pontos de convergência entre os 

conteúdos estudados na escola, no projeto do Atlas e a sua vivência. A participação 

dos atores será descrita e a ênfase enfatizaráàs etapas da construção do Atlas. 

 

 

2.2.5 – A materialização do Atlas. 

Em reunião com um grupo de doze alunos, representando as três séries do 

ensino médio, em uma das salas do terceiro ano do Poli, foi discutida a formatação 

final para o atlas. Colocamos em pauta com os alunos/pesquisadores o formato, 

tamanho, a ordem de apresentação e os temas que iram compor o trabalho. 

Antes de ser discutida a formatação, o pesquisador lembrou aos 

alunos/pesquisadores que este trabalho tem o objetivo de demonstrar as 

características de seu bairro, levando em conta a vivencia de cada um. A forma 

particular que o local é visto e percebido. 
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Santos (1994), lembra que tudo começa com o conhecimento do lugar e suas 

relações com o mundo. É conhecendo os mecanismos que regem o mundo que nos 

possibilita as tomadas de ações na busca dos interesses sociais.  

Sobre a forma como o lugar é construído e a importância do mesmo, Santos 

(1996) afirma que a população, o dinheiro, as inovações, produtos, por mais 

concreto que pareçam, na verdade são abstratos, pois cada atividade é uma 

representação do fenômeno social total. A relevância do seu valor está ligada 

diretamente aquele local/lugar/espaço. 

É importante a retomada sobre o entendimento do local/espaço, pois ele é a 

base para a construção do atlas. Neste sentido, Santos (2005) afirma que não existe 

formação social e econômica separada do espaço, elas formam categorias, atuando 

na formação do espaço através do trabalho. 

Baseado nos entendimentos desse autor, iniciamos a discussão pelo formato 

que deveria ter o Atlas. Foram dadas algumas sugestões a esse respeito, ficou 

combinado que ele seria apresentado digitalmente (o programa será definido 

posteriormente), o que facilita a sua difusão e, fisicamente; eleterá como base o 

tamanho da folha de ofício A4, em formato paisagem. A versão digital será 

acrescentada com informações que foram objeto da pesquisa, porém não inclusas 

na versão de papel. 

Um aluno do 1º ano sugeriu a criação de vídeos apresentando os bairros e 

que poderiam ser postados em um canal do Youtube. A sugestão foi bem aceita 

pelos participantes, sendo sugerida uma oficina pedagógica sobre técnicas de 

filmagens em celular e a edição do vídeo. 

A respeito da ordem de elaboração e construção, os alunos pesquisadores 

decidiram que o Atlas deviria ter o seguinteordenamento: os bairros ordenados 

separadamente e em ordem alfabética,a capa seria desenvolvida por um grupo 

posteriormente escolhidos; página 2, uma foto do Google Earth de baixa altitude, 

localizando o bairro e seus arredores e uma breve descrição histórica (a descrição 

histórica na mesma página da fotografia ou na página seguinte); página 3 com os 

links (representando os vídeos dos bairros gravados pelos alunos e postados no 

canal do Youtube); página 4 com fotografias de cada bairro; página 5 com letras de 

músicas (sem ordem para o estilo musical); página 6 apresentando poesias; página 

7 com grafites e desenhos; e a página 8 com os créditos. 
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A construção do atlas deverá representar o que Santos (1996) classifica como 

uma relação dialética entre sociedade e espaço e vice-versa. Ao modificar o espaço 

em que vive a sociedade está agindo sobre ela própria, recriando a cada ação uma 

nova relação no local/espaço. Almeida (2001) corrobora, ao afirmar que o lugar ao 

sofrer transformações provocadas pelas técnicas, ganha outro sentido (como espaço 

do cotidiano) na construção de sua identidade. A construção do Atlas é a afirmação 

desta identidade. 

 

 

2.2.6 – O encontro formativo de vídeo 

No grupo da Rádio, discute-se muito como alinhar a prática com a 

fundamentação teórica. Uma formula que é bem aceita é a oficina pedagógica. Essa 

oficina, segundo Vieira e Valquind (2002, p. 11), é uma maneira de produzir 

conhecimento dando ênfase à ação entrelaçada a base teórica. Tendo como base o 

tripé sentir-pensar-agir, podem-se experimentar situações reais e significativas 

dentro dos objetivos de aprendizagem. 

A construção do Atlas, produto deste trabalho, busca valoriza e dar voz aos 

atores da pesquisa. Uma forma de atestar esse valor, é a maneira como os bairros 

são dimensionados, é levada em consideração o pertencimento do aluno-

pesquisador e não as fronteiras determinadas pela Prefeitura Municipal do Salvador 

ou outro órgão como o IBGE. 

Segundo Vieira et al, a oficina tem como característica abrir novos espaços e 

buscar o diálogo entre os participantes. 

na oficina surge um novo tipo de comunicação entre professores e alunos. É 
formada uma equipe de trabalho, onde cada um contribui com sua 
experiência. O professor é dirigente, mas também aprendiz. Cabe a ele 
diagnosticar o que cada participante sabe e promover o ir além do imediato. 
(VIEIRA et al, 2002. p.17). 

A oficina pedagógica tem como finalidade: conectar os conceitos, 

pressupostos e ações concretas que e de conhecimento do pesquisador e, a 

experiência de produzir/construir algo em equipe. Cabe aos 

facilitadores/coordenadores do trabalho não ensinar o que sabe, mas orientar o 

saber dos pesquisadores, trazendo o que é necessário para eles. 
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Com base no exposto sobre oficinas pedagógicas e na necessidade de 

dominar técnicas de edição de vídeo, foi convidado o pesquisador da Rádio 

Raimundo Aloísio Chaves Saraiva, doravante chamado de Aloísio, para coordenar a 

oficina, intitulada “Um novo olhar sobre meu bairro”. Nela, além dos conhecimentos 

sobre edição de vídeo, serão tratados temas como pertencimento, micro histórias, 

local, lugar e espaço. 

Na reunião ficou decidido que haveria dois encontros com duração de duas 

horas cada. O programa de edição escolhido foi o Vegas Pro 9 por ser considerado 

intuitivo na sua execução. Os encontros acontecerão na sala de vídeo do Poli. Será 

apresentado um vídeo, criado por Aloísio, como ponto de partida para a oficina 

pedagógica. Os grupos serão distribuídos segundo os bairros de residência dos 

alunos-pesquisadores. 

A primeira reunião será baseada na apresentação de um vídeo, 

demonstrando as técnicas de filmagem em celular e as ferramentas do programa 

Vegas Pro 9. Nestes momentos os conceitos de pertencimento, local, micro 

histórias, lugar e espaço serão trabalhados, simultaneamente.  

Como atividade desta primeira reunião, teremos a captura de fotos e vídeos 

pelos alunos-pesquisadores nos seus respectivos bairros que serão 

editadosposteriormente. No segundo encontro serão editados os vídeos, baseado na 

captura dos alunos e criada a página no portal do Youtube. É neste momento, da 

criação do vídeo, que os alunos-pesquisadores colocarão o seu olhar, 

principalmente sobre pertencimento e micro histórias. 

Para a realização do encontro formativo o pesquisador, com o objetivo de 

mobilizar, passou em todas as salas do ensino médio explicando os objetivos e 

convidando a todos que possuíam interesse no assunto. Foram inscritos 28 alunos 

que foram divididos em doze equipes representando os bairros do Cabula 1, Mata 

Escura, Pernambués, Engomadeira, Shop M1, Narandiba, Fazenda Grande do 

Retiro, Arraial do Retiro, Resgate, Sussuarana, São Gonçalo, e Retiro. 

 

 

2.2.6.1 – Mãos à obra 

O dia do encontro é marcado por um problema que perdura por três mandatos 

de governadores, a paralização dos funcionários terceirizados dos serviços gerais e 
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da merenda escolar. Por este motivo as aulas foram suspensas no dia anterior ao 

encontro e, no dia do encontro, seriam ministradas pelos professores em horário 

reduzido de apenas 30 minutos e sem intervalos entre elas, sendo os alunos 

dispensados às 10 horas no turno matutino. O mesmo critério seria repetido nos 

turnos seguintes. 

É necessário citar o fato por ser recorrente nos últimos anos. Em outros 

momentos de paralização das aulas por falta de funcionários, tivemos que remanejar 

encontro com grupos de alunos. O fato não foi mencionado anteriormente devido 

aos encontros semanais serem flutuantes em relação ao dia da semana. Essa 

flutuação do dia ocorre porque o pesquisador se encontra afastado das suas 

funções de professor, não possuindo carga horaria com as turmas.  

O primeiro encontro foi realizado na sala de vídeo do Poli. O local estava com 

o ar condicionado quebrado e não estava limpo, devido a paralização dos 

funcionários citados, já há alguns dias. 

Dos 28 alunos inscritos apenas 17 encontravam-se na escola. O professor 

pesquisador abriu os trabalhos, apresentando o senhor Aloísio e relembrando aos 

alunos-pesquisadores os objetivos da formação. Foram lembrados conceitos como 

lugar e pertencimento.  

Aloísio começou os trabalhos falando do Projeto da Rádio na Uneb e sua 

importância para o incentivo nas escolas da pesquisa científica feita por alunos da 

educação básica. 

As figuras 14 e 15 mostram os alunos da formação continuada na 

apresentação do vídeo e nos questionamentos sobre o assunto. 

 

Figura 14: Apresentação do vídeo. 

 
Fonte: próprio autor. 
 
 
 
 

Figura 15: Questionamentos 

 
Fonte: próprio autor. 
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O vídeo apresentado por Aloísio, com duração de dois minutos, trazia um 

tema muito conhecido pelos alunos-pesquisares, a discriminação racial e a violência 

em áreas periféricas. No vídeo apareciam figuras como Milton Santos e Kabengele 

Munanga13. 

Os questionamentos foram muitos: uma aluna sugeriu que fosse feito apenas 

um vídeo, com maior duração, mostrando todos os bairros da pesquisa. Outros 

perguntaram sobre o ativista que aparece no vídeo; qual a ligação dele com o 

Brasil? Outro aluno lembrou que a maioria da população dos bairros é formada por 

negros e que deveriam ter um destaque maior. 

Uma proposta bem interessante veio de um aluno do terceiro ano cuja avó é 

Mãe de Santo no bairro da Sussuarana. Ele sugeriu fazer o vídeo falando da 

importância do Terreiro para o bairro. Baseado nessa experiência, uma aluna do 1º 

ano relatou que o pai é capoeirista e que possui um grupo onde ministra aulas para 

jovens das Barreiras, sem cobrar mensalidades dos alunos. 

Um aluno do 3º ano que compõe rap falou do perigo de fazer determinadas 

filmagens ou fotografias em seu bairro, a Mata Escura. Relatou os problemas já 

conhecidos pela população de Salvador e que são divulgados pela mídia. A solução 

foi apresentada por outro aluno. Nos locais onde represente perigo a captura de 

imagens, seria usado o programa Google Maps e sua extensão, o Street View.  

Baseado nas palavras do aluno-pesquisador foram feitas considerações sobre 

o espaço urbano, as diferenças de como esse “medo” é tratado nas classes sociais. 

Neste momento um ator da pesquisa do 1º ano leu uma mensagem que havia 

recebido pela manhã no grupo de WhatsApp de autor desconhecido: “Não permita 

que ninguém limite seu espaço, diminua seu valor, roube seus sonhos, atrapalhe 

seu sorriso, estreite seu caminho nem te impeça de avançar” (Autor desconhecido). 

Sobre este assunto Serpa esclarece que: 

a renúncia do espaço público da cidade atinge todas as classes sociais, 
mas o medo de reagir ao medo se manifesta de formas diferentes: nas 
camadas de mais alta renda, atividades culturais e de lazer ganham caráter 
“privado”; entre os menos favorecidos, a renúncia é total, pela grande 
distância dos bairros centrais e pela impossibilidade de deslocamentos 
noturnos (SERPA, 1998, p. 65). 

                                                 

13 Antropólogo e professor congolês naturalizado brasileiro. É especialista em antropologia da 
população afro-brasileira, atentando-se a questão do racismo na sociedade brasileira. É graduado 
pela Université Oficielle du Congo, 1969 e doutor em Antropologia pela Universidade de São 
Paulo, 1977 (ESTUDOS AVANÇADOS, 2004, p. 51-52). 



71 

 

Após as ponderações sobre a vida nos espaços públicos, foi aplicada uma 

atividade para os alunos-pesquisadores: eles deveriam trazer para a próxima 

formação, vídeos e fotos de seus bairros. Deveriam também pensar no áudio que 

seria colocado. Podendo ser uma música, uma poesia ou uma narrativa deles 

próprios. O termino da formação ficou marcada para a semana seguinte ao primeiro 

encontro. 

No dia marcado para acontecer o segundo encontro, a escola funcionou 

apenas meio período, com aulas de trinta minutos e sem intervalo. O motivo foi a 

paralisação dos funcionários da limpeza e da cozinha motivada por atrasos salariais 

e, também, pela falta de segurança na portaria da escola. 

Devido aos problemas mencionados e a impossibilidade de reunir o grupo de 

alunos que participou do primeiro encontro, o pesquisador passou em todas as salas 

do ensino médio solicitando as fotos e os filmes para montarmos posteriormente os 

vídeos que serão postados no Youtube.  

Para dinamizar o processo, foram criadas equipes que representavam os 

bairros envolvidos no trabalho de pesquisa. Assim, ficou definido que as gravações e 

as fotos seriam de pessoas ou lugares que tivessem valor afetivo para cada 

comunidade, onde o belo seria o ponto de partida e de chegada. 

Quando questionado do que seria esse belo por um dos atores do trabalho, 

lembramos que muitos europeus viajam para o Rio de Janeiro somente para se 

hospedarem em hotéis localizados em favelas, buscando uma cultura que é 

particular daquele local. Ressaltamos ainda que essa cultura local reflete o processo 

de globalização que se apresenta na mistura de ritmos locais e estrangeiros, roupas 

de marcas, bebidas de diferentes partes do mundo, de palavras estrangeiras 

inseridas em frases em português, da necessidade de consumir determinados 

produtos, enfim, na mistura que forma as características do lugar. 

Os grupos disponibilizaram os materiais para compor os vídeos. Assim 

encerrando este capitulo e passando para a composição do Atlas do Polivalente. As 

figuras 16 e 17 mostram fotos dos bairros da Sussuarana e Mata Escura, 

respectivamente, capturadas pelos alunos-pesquisadores. 
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Vista da lajem de uma casa 
 

 

Figura 16: Vista de mata escura 

 

Figura 17: Vista da laje de uma casa. 

 

 
Fonte: Aluno do 1º ano do Poli  

 

 

 
Fonte: Aluno do 1º ano do Poli. 
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3 – A CONSTRUÇÃO 

 

Este capítulo é dedicado à construção do Atlas, mostrando o percurso dos 

alunos-pesquisadores, seus acertos e erros. Em conversa com o professor 

Francisco Brito (2016) sobre seu último artigo publicado com Hetkowski, evidenciou-

se que “o dialogismo é a forma de condução da pesquisa pelos sujeitos, as partes 

dialogando, construindo posições, saberes eaprendizagens”. E continua, “[...] todo 

mapa é uma história; tanto daquilo que ele ‘Expressa’ como também do 

pesquisador” e, finalizou: “nos interessamos por essas histórias, pelas histórias dos 

sujeitos (do pesquisador e dos atores da pesquisa) e pelas histórias decorrentes 

dessas experiências/vivências” (BRITO, 2016). 

 

 

3.1. O passo a passo na construção do Atlas 

O problema recorrente para o pesquisador é a falta de carga horaria com os 

alunos-pesquisadores (em virtude do afastamento das 40horas semanais). Como 

ficou acordado, seriam entregues ao pesquisador as imagens e os vídeos dos 

bairros que fazem parte do projeto do Atlas, ficando esse material disponível para 

que fossem editados e colocados no canal do Youtube. Relembramos aos alunos-

pesquisadores a importância da relação entre lugar e mundo. Santos (2005, p. 166) 

afirma que “hoje, certamente mais importante que a consciência do lugar é a 

consciência do mundo, obtida através do lugar”.  

Sobre lugar, Tuan (2011) esclarece que é uma construção humana, 

fornecendo possibilidades, mecanismos e significados para a aprendizagem. Neste 

contexto a escola entra como a estrutura que possibilita ao aluno, através de uma 

leitura e de uma releitura crítica e coerente, entender o mundo exterior numa 

perspectiva local/global.  

No encontro após a formação sobre os vídeos, foi lido para os alunos o edital 

de convocação para participar do V Encontro dos Pesquisadores da Rádio e o l 

Seminário Científico dos Colégios da Polícia Militar da Bahia. De imediato, a 

aceitação foi muito boa, quatro alunos-pesquisadores que mostraram uma maior 

desenvoltura para apresentação em público, se colocaram à disposição para 

elaborar, junto com o pesquisador, os trabalhos para apresentar no Encontro. 
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Mostrada a estrutura como deveria ser apresentado o trabalho em formato de 

banner, discutiu-se o que cada um deveria produzir. A aluna do 2º ano, moradora do 

bairro da Sussuarana, ficou responsável em fazer uma pesquisa sobre seu bairro e 

relacionar com a poesia já apresentada por ela em outra fase da pesquisa. Os 

alunos do 3º ano, compositores de rap e morador do bairro da Mata Escura, ficaram 

responsáveis também por uma pesquisa sobre a história do seu bairro e a 

composição de uma música (anexo). 

No encontro seguinte, os alunos-pesquisadores apresentaram suas 

pesquisas, as músicas e as poesias. Para o pesquisador ficou a tarefa, ainda não 

dominada pelos atores da pesquisa, de organizar e referenciar os trabalhos segundo 

as normas técnicas exigidas para o Encontro. 

Para entendermos o aprofundamento na produção de poesias, fotos ou 

músicas pelos alunos-pesquisadores dentro desta pesquisa, recorreremos a 

Pimenta que interliga a realidade social a práxis do sujeito construtor. 

[...] requer que os pesquisadores adentrem a dialética da realidade social, 
compreendam e acompanhem a dinâmica do movimento da práxis do 
sujeito construtor de sua realidade, estejam atentos ao saber produzido na 
prática social humana e, consequentemente, às transformações que tal 
dinâmica vai produzindo no seu jeito e nas circunstâncias em transformação 
(PIMENTA, 2008, p. 15). 

A autora traz a luz, observação importante aferida pelos alunos-

pesquisadores na relevância concebida a cultura da religião afrodescendente na 

formação e consolidação dos bairros da região estudada. “O terreiro de Candomblé 

está sempre presente” lembrou a autora da pesquisa. “E pouco se fala nesse 

assunto”, completou o aluno do 3º ano. 

Na semana que antecedeu a apresentação dos trabalhos, um aluno do 

terceiro ano e participante da pesquisa do Atlas, solicitou a sua inclusão na 

apresentação do banner. Contribuiria na apresentação da música tocando um 

instrumento musical, o que foi aceito por todos. 

O Encontro dos Pesquisadores da Rádio ocorreu no final do mês de setembro 

no Colégio da Polícia Militar no bairro dos Dendezeiros em Salvador/Ba. A aluna que 

apresentaria a poesia ficou doente e não pode comparecer ao evento, seu banner foi 

exposto e o pesquisador apresentou aos interessados a pesquisa.  
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Os alunos-pesquisadores apresentaram as autorizações de saída da escola 

assinados pelos seus responsáveis e pela Diretora do Poli. Marcamos a saída do 

Poli às 7h15 da sexta feira, dia do evento, o que ocorreu sem maiores transtornos. 

É importante salientar a felicidade dos alunos-pesquisadores no trajeto até o 

Colégio da Polícia Militar, a ansiedade com a apresentação do banner e, 

principalmente, com o show que eles iriam apresentar para outros alunos-

pesquisadores. Era a primeira vez que saiam da Escola para um evento deste porte. 

Os alunos-pesquisadores assistiram a palestra de abertura e, logo, 

deslocaram-se para o pátio do Colégio, estavam ansiosos para trocarem 

experiências e conhecerem novos colegas.  

Um dos alunos-pesquisadores destacou que “a troca de vivências, as vezes 

tão diferentes, faz daquele momento, algo único”. Após o almoço chegou a hora da 

apresentação do banner, eles apresentaram para todos que se interessaram pelo 

projeto Atlas. 

No final do evento, aconteceu o momento mais esperado pelos alunos-

pesquisadores, a apresentação da música para os demais colegas. A felicidade e a 

emoção estavam estampadas nos rostos, a música foi executada com primazia e 

zelo, os colegas abaixo do palco aplaudiam. Realmente foi um momento único para 

eles e para o pesquisador. O vídeo da apresentação será o primeiro que irá compor 

a página do Poli em um canal do Youtube. 

A figura 18 mostra os alunos-pesquisadores do Poli na apresentação do 

banner e a figura 19 a foto do grupo de pesquisadores da Rádio, reunindo os 

municípios de Salvador e Valença /Ba e Poço Verde/Se. 

 

Figura 18: Apresentação do banner. 

 
Fonte: Próprio autor. 
 
 
 
 

Figura 19: Alunos-pesquisadores da Rádio. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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O retorno ao Poli ocorreu no final da tarde. Ao chegarmos encontramos com o 

professor Jorge que leciona Geografia no turno vespertino e alguns alunos do ensino 

médio, contamos a experiência vivenciada. O professor Jorge e os alunos se 

interessaram e solicitaram que o pesquisador fosse até as turmas explicar como 

seria construído o Atlas sem a utilização de mapas convencionais, quais os 

conceitos utilizados e como seria o trabalho dos alunos. O encontro foi marcado 

para a aula seguinte. 

O professor Jorge nos acompanhou nas turmas do 1º, 2º e 3º anos do Ensino 

Médio onde explicamos como era o trabalho. Por sugestão do professor, seria 

destinada ao projeto Atlas até três pontos na unidade. Em cada sala o explicamos os 

conceitos utilizados no trabalho, principalmente a questão do pertencimento, 

geotecnologias e lugar.  

Ademais, falamos sobre alguns autores importantes para a pesquisa e 

construção do Atlas como Santose Massey quando abordamos lugar e de Brito, 

Hetkowski ao referirmos as geotecnologias. Explicou que nessa pesquisa o lugar 

está relacionado com a valorização do pertencimento e das histórias dos atores que 

residem naquele local e, que ele, o lugar, é uma construção coletiva e dinâmica. 

Segundo Massey (2008), o espaço e o lugar são vivos nas suas relações humanas e 

sociais. 

Quando indagado aos alunos o que seria a geotecnologia, a resposta foi 

muito parecida nas turmas. “Geotecnologias é quando eu uso o computador”, relatou 

um aluno. As respostas foram todas relacionadas ao uso de hardware e software, 

explicamos o conceito elaborado por Hetkowski (2011) e complementada por Brito 

(2013) que valoriza a capacidade humana e não a máquina. Assim, explicamos que 

as geotecnologias estão relacionadas ao homem e a uma forma diferente de utilizar 

os instrumentos, técnicas, o conhecimento e costumes, acumulados pelos homens 

em sua história.  

Outro momento muito interessante na apresentação do projeto Atlas para os 

alunos do turno da tarde foi quando relacionamos a vida cotidiana dos bairros do 

Cabula com o processo de globalização. Fizemos um link entre os compositores e 

cantores da comunidade de música Rap com os americanos, os criadores do ritmo. 

Outro momento importante foi quandoconectamos o uso das tecnologias 

computacionais no dia a dia, celulares e PCs e o estilo de vida dos alunos. 
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Santos (1996, p. 38) explica que “[...] o lugar não pode ser visto como 

passivo, mas como globalmente ativo, e nele a globalização não pode ser vista 

apenas como fábula”. Ou seja, o mundo como nos é mostrado, que é desenhado por 

quem quer impor a globalização. 

Como as turmas da tarde possuem um número menor de alunos, ficou 

acertado que não trabalharíamos com todos os bairros da região do Cabula, 

priorizamos as localidades que apresentassem maior quantidade de alunos 

residindo. A escolha nas turmas ficou com os bairros de Sussuarana, Mara Escura, 

Tancredo Neves, São Gonçalo e Engomadeira. Acertamos que deveriam fazer uma 

pesquisa sobre a história do seu bairro para a próxima reunião e definição de como 

deveríamos trabalhar o projeto Atlas.Baseados nas pesquisas feitas, na reunião 

seguinte trataríamos dos bairros e suas histórias. 

A reunião foi iniciada com as turmas, falando sobre a questão histórica dos 

bairros da região do Cabula. Fundamentados nas pesquisas dos alunos-

pesquisadores e, nos saberes populares, descobrimos que a região surge como 

bairros oriundos de fazendas ou de quilombos, posteriormente ocupadas por 

Terreiros de Candomblé, que eram a base de atração para pessoas de fora de 

Salvador e que possuíam baixa renda. 

Como já haviam pesquisado sobre a história do Cabula, a discussão foi muito 

rica. Alunos que não davam importância a sua comunidade ou o legado deixado 

pelos seus antepassados, passam a olhar de forma diferenciada. “Professor, eu não 

entendia a importância que minha mãe dava a determinados locais, tem uma árvore 

em Sussuarana que é respeitada pelos mais velhos, hoje eu já entendo”, relatou 

uma aluna-pesquisadora do 1V114, destacando a nova forma de olhar a sua 

localidade. Neste sentido, Santos (1996, p. 34) explica que “cada lugar se define 

tanto por sua existência corpórea, quanto por sua existência relacional”. Ele explica 

que conhecendo o lugar, entenderemos o mundo pelo que ele é pelo que ele será. 

Depois das avaliações e entendimentos sobre lugar, globalização e 

geotecnologias, marcamos para a reunião seguinte (estávamos nos reunindo duas 

vezes por semana) o recolhimento das músicas, poesias, desenhos e todos os 

materiais produzidos pelas equipes. 

                                                 

14 As turmas do Poli são divididas segundo o ano que lecionam em numeral, em seguida da letra 
maiúscula representando o turno e outro numeral indicando a quantidade de turmas. 
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No turno da manhã, a discussão estava bem mais adiantada e já estávamos 

recolhendo trabalhos com música, poesias e vídeos dos bairros trabalhados. 

Lembramos que determinadas localidades foram incorporadas por bairros. Um 

exemplo é Arraial do Retiro ser incorporado pela Engomadeira. 

As figuras 20 e 21 mostram os momentos que as equipes registravam as 

paisagens dos bairros da Engomadeira e Mata Escura. 

 

Figura 20: Aluna-pesquisadora do Projeto Atlas 

 
Fonte: Alunos do 2V1. 
 
 
 
 
 

Figura 21: Alunos pesquisadores do Projeto Atlas 

 
Fonte: alunos do 1M3 
 

Para a apresentação dos vídeos, os alunos-pesquisadores criaram um canal 

no Youtube chamada Colégio Polivalente do Cabula Poli15 com o objetivo de servir 

de plataforma de divulgação para os vídeos que estavam produzindo. O novo canal 

servirá tanto para o Projeto Atlas do Poli como para futurostrabalhos realizados 

pelos alunos do Colégio. “É uma forma legal de mostrarmos o que fazemos, mostrar 

para o mundo”, relatou um aluno-pesquisador do 1M1. 

A figura 22 mostra a página inicial do canal na plataforma do Youtube com o 

primeiro vídeo postado. 

                                                 

15 https://www.Youtube.com/?hl=pt&gl=BR. 
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Figura 22: página do Poli no Youtube. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

No início da reunião, uma aluna do 2M1 apresentou aos colegas da turma, 

com muito orgulho, vale ressaltar, no próprio celular o vídeo produzido com a avó 

falando da Baixinha de Santo Antônio, carinhosamente chamada de Baixinha, região 

incorporada a São Gonçalo. Dona Antonieta que está com 83 anos e, 63 de 

residindo na localidade, fala das mudanças percebidas e, destaca a grande 

quantidade de cobras que existia na Baixinha.  

Devido ao seu relevo, Salvador/Ba apresenta uma forma particular de 

ocupação do seu solo e, que serve, também, como divisor de classe social. Nas 

áreas mais altas encontramos, normalmente, as classes mais abastadas e nos vales 

e descidas de morros, as menos favorecidas. 

Sobre a ocupação da cidade do Salvador/Ba, Braga esclarece:  

o crescimento da Cidade Alta, posteriormente, à ocupação dos topos dos 
sucessivos morros e colinas pelas classes mais abastadas, sendo os vales 
úmidos ocupados pelos pobres, hortas e cobras.Com o crescimento da 
cidade e a progressiva complexidade de suas funções, ocorre a ocupação 
da parte interna da cidade e das praias do litoral atlântico (BRAGA, 1994, p. 
33) 

Tanto Braga como Dona Antonieta falam, cada uma com suas 

particularidades, de um período importante da interiorização da cidade e da divisão 

social que marca, até os dias atuais, a cidade do Salvador/Ba. 
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Na última reunião antes da apresentação do Atlas do Poli, os grupos 

representando cada bairro discutiram o material produzido e o que serias 

apresentado. A figura 23 mostra os grupos trabalhando, combinaram que a 

apresentação seria na biblioteca do Poli e que os as fotos seriam misturadas e 

apresentadas em um grande varal que seria chamado de “Varal do Poli ao Cabula”. 

Com tudo pronto, partimos para o dia da apresentação do projeto Atlas do Poli. 

 
Figura 23: Reunião final para a apresentação do Projeto Atlas do Poli. 

 
Fonte: próprio autor. 
 
 

3.2 – A apresentação do Atlas 

O dia da apresentação chega com muita expectativa tanto para o pesquisador 

como para os alunos-pesquisadores. Era a culminância de dois anos de pesquisas, 

muita leitura e grandes descobertas por ambas as partes. Descobertas de uma 

Salvador que mesmo conhecida, não era observada, sentida em sua essência ou 

enxergada e percebidaem sua beleza e plenitude. 

Na organização para a apresentação do Atlas podemos observar os 

fundamentos teóricos deste trabalho. Globalização, local/lugar/espaço, 

geotecnologias, tecnologias, TIC e, também o método, que se apresentaram 

espontaneamente na elaboração e construção dos trabalhos, representando cada 

bairro. Os principais autores aparecem sem ser citados nominalmente, apenas, 

somente e principalmente, a sua essência. 
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As figuras 24 e 25 mostram a preparação do espaço e dos trabalhos que 

seriam apresentados à comunidade do Polino dia 07 de dezembro. 

Figura 24: Preparando o espaço da apresentação. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

Figura 25: Preparando a apresentação 

 
Fonte: próprio autor. 

 

A globalização estudada, sobretudo nos pensamentos de Santos, aparece nas 

músicas e poesias compostas pelos alunos-pesquisadores, atores, eles mesmos, de 

um mundo que existia, porém não possuía consciência. O lugar era tratado como 

onipotente e onisciente, ele por si só existia independente dos outros lugares. A 

pesquisa tem esse mérito, abrir o conhecimento para além das fronteiras dos atores 

do Atlas. 

Santos destaca a identidade de construção dos lugares sob a mediação da 

globalização: 

no passado distante, a região fora um sinônimo de territorialidade absoluta 
de um grupo, com as suas características de identidade, exclusividade e 
limites dada a presença única desse grupo, sem outra mediação. A 
diferença entre áreas se devia a essa relação direta com o entorno. Hoje, 
cada vez mais, os lugares são condição e suporte de relações globais que, 
sem eles (lugares), não se realizariam, e o número de mediações é muito 
grande.As regiões se tornaram lugares funcionais do todo, espaços de 
conveniência. Agora, neste mundo globalizado, com a ampliação da divisão 
internacional do trabalho e o aumento exponencial do intercâmbio, dão-se, 
paralelamente, uma aceleração do movimento e mudanças mais repetidas 
na forma e no conteúdo das regiões. (SANTOS, 1996, p. 35). 

O autorobserva que a região é vista como um espaço altamente elaborado, 

uma construção estável, porém ressalta que a sua definição está na “funcionalidade 

que distingue das outras entidades”. O lugar se relaciona e se adapta, interagindo 

com outros lugares. 

As geotecnologias aparecem na forma como os alunos-pesquisadores 

apresentaram os materiais produzidos para o Atlas. Papel, tecido cami, fotografias, 

cola, barbante, pregador de roupas e, posteriormente, editor de texto, programa 

usado para compor e organizar o Atlas no computador.  
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Essa forma de pensar as geotecnologias corrobora com Brito (2013, p. 23) que 

as caracteriza como uma capacidade humana de representar, apresentar e analisar 

os fenômenos como uma linguagem, fugindo assim de um caráter tecnicista, o qual 

concebe ênfase a meios computacionais. 

As tecnologias são vistas sob a ótica de Hetkowski (2010, p. 6) na produção de 

elementos materiais (mapas, fotografias, o próprio Atlas) e imateriais (os 

sentimentos, o valor de pertença, as histórias). O ator da pesquisa observa e 

interpreta o local/lugar/espaço, ampliando o seu olhar e possibilidades sob o 

cotidiano, sua identidade e experiências são trazidas à tona na pesquisa. 

O local/lugar/espaço é abordado em toda a pesquisa, em um indo e vindo 

constante. Ele é o principal elemento e o que, talvez, melhor defina as 

características da pesquisa, do pesquisador e dos alunos-pesquisadores. Sob o 

espaço, Brito (2013, p. 15) esclarece que “a experiência de vivenciar o espaço se 

traduz na aventura humana de desvendar o mundo”. O projeto Atlas do Poli abriu, 

certamente, um novo mundo para seus atores. 

Todo o material que irá compor o Atlas do Poli foi produzido pelos alunos-

pesquisadores. As músicas, fotos, poesias, enfim, todo o processo engloba o 

método participativo/colaborativo, onde o as ações foramconduzidas pelos atores 

que são os sujeitos do local/lugar. Desta forma, revelando a particularidade e a 

identidade dos sujeitos. 

As Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC e o projeto de pesquisa “A 

rádio da escola na escola da rádio” permeiam o processo de elaboração e 

construção do Atlas do Poli. Aparecem desde o início com a educação científica e, 

na valorização das memórias e histórias que permeiam o local/lugar. As TIC são 

encontradas nos materiais que comporão o Atlas, principalmente na sua diversidade, 

criatividade e na valorização da capacidade de transformar o fazer científico, 

potencializando o entendimento do lugar. 

Um dos momentos mais importantes na construção da apresentação é a 

alegria e o cuidado com que os alunos-pesquisadores escolhiam as fotos para 

compor o Atlas. No início da pesquisa quando o pesquisador falou em valorizar o 

belo, eram comum frases como “belo? Lá só tem favela”, “não conheço nenhum 

lugar bonito no meu bairro”, “e professor, isso vai ser impossível”. Com o desenrolar 

da pesquisa esse conceito mudou. 
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A figura 26 mostra o momento em que os alunos-pesquisadores montam o 

varal com as fotografias escolhidas. 

Figura 26: Escolha das fotos e montagem do varal. 

 
Fonte: próprio autor. 
 

A mudança na percepção do seu local/lugar pode ser percebida no andamento 

da pesquisa. A primeira aparece com uma poesia falando do bairro da Sussuarana 

que convidava as pessoas a conhecer Sussuarana e, ao mesmo tempo, exaltava as 

belezas e a cultura do lugar. Este cuidado com o bairro quehabita foi se estendendo 

em músicas, poesias e, principalmente nas fotografias. Vale ressaltar o cuidado de 

Iris, Dirlei e Márcia, professoras de Língua Portuguesa, ao corrigirem os materiais 

produzidos. Na elaboração dos cartazes os professores de geografia Val e Jorge 

orientaram os atores da pesquisa.  

A valorização do local/lugar foi um dos maiores benefícios trazidos pela 

pesquisa. As mudanças são perceptivas na forma de descrever o bairro, nas 

gravações feitas com os familiares e vizinhos para o canal do Youtube, nas 

paisagens que destacavam a beleza do lugar, nos desenhos coloridos (o primeiro 

mostrava uma paisagem em preto e branco), na forma de falar e pensar o seu 

bairro. 

A figura 27 mostra o pôr do Sol no bairro da Sussuarana: 
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Figura 27: Pôr do Sol em Sussuarana. 

 
Fonte: Aluna do 1V1. 
 

Após a montagem do material na biblioteca do Poli, local escolhido para a 

apresentação, os alunos formaram comissões para convidar os professores, alunos 

de outras turmas, gestão e o corpo técnico do Poli para a visitação dos trabalhos.  

As figuras 28 e 29 mostram flagrantes da visitação dos professores, gestão, 

técnicos e alunos. 

 
 
Figura 28: professores observando o varal. 

Fonte: próprio autor. 
 
                                                                                              
 
 

Figura 29:alunos observando o material do 
bairro do São Gonçalo. 

 
Fonte: próprio autor. 
 

Durante toda a apresentação, o varal talvez tenha sido o instrumento que 

mais chamou a atenção dos presentes. Nele, o Cabula podia ser visto por 

inteiro, ”junto e misturado” segundo uma aluna do 1M2. A atenção pode estar 

em tantas imagens bonitas, curiosas, interessantes e diferentes, vindas de uma 

região da cidade onde a maioria das pessoas não enxerga o belo. 



85 

 

Alguns professores comentaram a entrega, a dedicação dos alunos-

pesquisadores na elaboração do projeto, reafirmaram a importância de sair dos 

moldes tradicionais de trabalho e na aplicação de novos formatos. Um dos 

resultados do Atlas, o canal do Youtube, será utilizado de imediato para a 

colocação de alguns vídeos de outros trabalhos do Poli, como o projeto Jovens 

Escritores. 

No ano de 2017, o Atlas do Poli apresentará mudanças significativas, pois 

contará com a presença do pesquisador como professor titular das turmas do 

Ensino Médio e a inclusão dedisciplinas como história, biologia e química. As 

mudanças serão definidas na semana pedagógica que ocorreu no início do 

mês de fevereiro, duas semanas antes da defesa deste trabalho. Existe uma 

sugestão que o trabalho seja aplicado para o 1º e 2º anos, utilizando 

plataformas diferentes na apresentação dos trabalhos. 

Como ficou acertado anteriormente, o Atlas será construído em um editor 

de texto. Um grupo de alunos se encarregou de escanear as fotos, textos com 

músicas, poesias e paródias para a confecção. Por nos encontrarmos no final 

do ano letivo de 2016, o grupo se comprometeu a entregar o arquivo nas 

primeiras semanas de 2017. 

 

 

3.3 – Apresentação à Secretaria de Educação do Estado 

Dois dias após a finalização das atividades na sala de aula, a Diretora do 

Poli convidou os alunos-pesquisadores a apresentarem o Projeto Atlas para 

integrantes da Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC). Foram 

convidados os alunos de outros dois projetos, Consciência Negra e Jovens 

Escritores que, junto com o Projeto Atlas, se destacaram no ano letivo.  

A apresentação ocorreu no turno da tarde e nem todos os alunos do 

Projeto puderam comparecer. Uma grande satisfação foi observar a integração 

entre os grupos da manhã e tarde, atuando como um só, em perfeita harmonia. 

Isto é fruto da condução da pesquisa, os valores destacados durante o 

percurso e os teóricos estudados. 

Durante a organização para a apresentação, um aluno do 1V1 teve a 

ideia para a disposição dos trabalhos expostos, não seguir a ordem dos 

bairros. Ele explicou que o Cabula era um só, que as suas características se 
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misturavam, se fundiam, assim, os cartazes não deveriam ser separados. 

Aprovada a sugestão, passaram a colar os cartazes em uma folha de papel 

metro. 

Um grupo ficou responsável por arrumar os cartazes e o outro em colocar 

as fotos no varal. No momento em que estava sendo arrumado, o varal, 

chamou a atenção de alguns membros da SEC, falavam da forma diferente 

como os bairros eram apresentados, e da qualidade das imagens capturadas 

pelos alunos. Um dos membros destacou que as produções possuíam grande 

qualidade. 

A figura 30 mostra o momento em que o varal estava sendo montado 

pelos alunos e a imagem 31 a apresentação de um grupo que fala da 

discriminação racial. 

 

Figura 30: Montagem do varal. 

 
Fonte: próprio autor. 
 

Figura 31: Apresentação para a SEC. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

O primeiro grupo a se apresentar foi o dos Jovens Escritores, em seguida, a 

equipe da Consciência Negra e após o projeto atlas foi apresentado por uma dupla 

de alunos, um do grupo da manhã (1M3) e outra do grupo da tarde (2V1). Eles 

explicaram a origem do trabalho, seus objetivos e as conclusões, neste momento, 

por escolha dos próprios alunos, foi destacado um aluno do 1M1 por sua postura e 

dedicação à pesquisa. 

A imagem 32 mostra o momento em que o aluno era condecorado pelo 

professor pesquisador. O corpo docente escolheu um aluno que se destacou na 

execução dos trabalhos. O projeto Atlas do Polo foi exceção com dois 

condecorados. A aluna do 1M3 não pode comparecer por questão de estágio. 

 
 
Figura 32: Condecoração do aluno. 
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Fonte: próprio autor. 
 

Ao final da apresentação, os alunos do Projeto Atlas foram muito elogiados 

pelos membros da SEC que queriam saber se teria continuidade no ano seguinte, 

colocaram-se à disposição para ajudar no que fosse necessário. A diretora elogiou o 

trabalho e a parceria com a UNEB, colocando-se à disposição para novas 

intervenções do Grupo A Rádio da Escola no Colégio Polivalente do Cabula. 

O pesquisador explicou aos membros da SEC/Ba o projeto para a 

interdisciplinaridade e as mudanças que poderão ocorrer no ano letivo de 2017. Com 

o intercâmbio com outras disciplinas, os alunos do 1º ano farão pesquisas para 

apresentação dos Bairros do Cabula através de vídeos. Posteriormente, esse 

material será transformado em apresentações para o encontro da “Radio” na Escola 

Roberto Santos. 
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4 – O QUE FICOU 

 

Neste último capítulo, analisarei o que ficou para o aluno-pesquisador, para a 

escola e para mim, o pesquisador. 

 

4.1 – O que ficou para o aluno/pesquisador, a escola e o pesquisador 

 

Não sei 
Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que 

vivemos tem sentido, se não tocarmos o coração das pessoas. 
Muitas vezes basta ser: colo que acolhe, braço que envolve, palavra 
que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que 

corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. 
E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que 
faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja 
intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Feliz aquele que transfere o 

que sabe e aprende o que ensina. 
Cora Carolina 

 

Ser professor é uma dádiva, Cora Coralina, mesmo não falando em ser 

professor, consegue exprimir os nossos desejos, nossos anseios. Braço que 

envolve, alegria que contagia, desejo que sacia, dentre outros são sentimentos que 

o professor despeja todos os dias em cada aula. A alegria, satisfação, está no olhar 

e perceber que seu aluno começa a “caminhar com suas próprias pernas”, em vê-lo 

voar com suas asas. 

A construção do conhecimento não é feita apenas e somente de conteúdos, 

isso eu já sabia, porém, o mestrado abre novas perspectivas e novos olhares. A 

impressão que fica é a de que devo ter mais cuidado com meu aluno, bem como 

oferecer oportunidades aos mesmos. Entendo hoje que sua construção é moldada 

em múltiplos conhecimentos que terão tanta importância quanto os estudados nos 

livros. 

Dentro deste processo de construção do conhecimento, qual o meu papel? Ele 

é o mesmo da escola? Em algum momento eles se chocam? São perguntas que não 

saem da minha cabeça e que ainda não tenho capacidade ou conhecimento para 

responder, porém não desisto de buscar a resposta. Como tornar a escola mais 

agradável, palpável e, sobretudo, interessante para jovens que não aceitam ficar 

sentados por uma ou duas horas como estátuas? 
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Durante a execução dos trabalhos pude observar um aluno vibrante, pois 

mostrava mais empenho e vontade de criar, com orgulho do que estava produzindo, 

mesmo sendo um desenho sem maiores detalhes. As músicas, poesias que 

começavam tímidas e tomavam volume com o entendimento de pertença a seu 

local/lugar. 

Lembro com carinho da satisfação dos alunos-pesquisadores que foram tocar 

em 2016 no Colégio da Polícia Militar que sediava o evento da “A rádio da escola na 

escola da rádio”. O que mais importava para esses adolescentes era tocar para uma 

plateia relativamente grande, para mim era, ver o crescimento, e o desenvolvimento 

intelectual. Na volta para o Poli o único assunto era o “som”. 

Outro ponto interessante é que os alunos-pesquisadores ainda possuem 

dificuldades para ler um atlas convencional, porém, construíram um atlas que as 

pessoas do seu bairro conseguem, não somente ler, mas ir além, relacioná-los com 

suas vidas. Eles trilharam caminhos que o atlas convencional jamais alcançaria. 

Assim, os alunos-pesquisadores mostraram detalhes que fazem o local/lugar ter vida 

e este lugar pertencer à vida desses alunos. 

Um dos momentos mais importantes na construção do conhecimento foi a 

visita das alunas a um fórum do GEOTEC, naquele momento, a universidade estava 

alcançando o seu objetivo, ou seja, chegando à escola propriamente dita. O sentido 

social da universidade é contribuir, assessorar e ajudar na construção do 

conhecimento na escola. Este retorno ocorre também na volta do pesquisador à sua 

escola, trazendo novos conhecimentos e, principalmente, a meu ver, um novo olhar 

sobre e para a escola. 

Vale ressaltar que levar o aluno-pesquisador da educação básica para um 

fórum do grupo de pesquisa, significa apresentá-lo a um mundo diferente, embasado 

cientificamente e que pode mudar a sua forma de percebê-lo. 

Para mim, como professor-pesquisador, a caminhada no mestrado foi muito 

interessante. Pude descobrir um mundo, mesmo com 27 anos de sala de aula, que 

era desconhecido, ou talvez, oculto. Com a ajuda de todos, orientador, professores, 

colegas que evoluíram para amigos, os fóruns do GEOTEC e, principalmente, o 

grupo “A rádio da escola na escola da rádio” pude entender o significado da minha 

busca. Meus alunos ganharam novos conhecimentos, foram apresentados a autores 

que antes nunca ouviram falar, mas me considero o grande beneficiado. Retornei a 
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autores que ainda pouco compreendia e, principalmente, aprender muito com meus 

jovens e iniciantes alunos-pesquisadores. 

Para este Relatório Técnico busquei uma linguagem que não fosse simplória 

para a academia, nem erudita para novos alunos-pesquisadores que poderão usar o 

texto para replicar ou criar novas formas na construção do conhecimento. Procurei 

durante a escrita, demonstrar todas as etapas para a construção do Atlas do Poli, 

percebi a necessidade de continuar em sala de aula durante o processo e que o 

meu afastamento total, não foi uma boa escolha. Porém me articulei com os 

professores para suprir esta brecha! . 

Nesses dois anos de mestrado, os problemas, comuns às escolas públicas, 

apareceram, falta de material e paralisação de funcionários terceirizados, entre 

outros. Porém o mais importante está na dedicação dos alunos-pesquisadores, 

rompendo as dificuldades na produção do conhecimento, apresentando um novo 

olhar sobre o seu local/lugar relacionando com o espaço global. 

Para atender ao objetivo principal foi necessário redimensionar as 

geotecnologias, dissecando o termo e afastando-o exclusivamente das plataformas 

computacionais e, por conseguinte, tecnicistas. Demonstrando a visão do GEOTEC 

sobre o assunto, expliquei que poderiam entender as práticas espaciais por um viés 

criativo, utilizando de novas formas e materiais. 

Na sistematização do conhecimento para a construção do Atlas, seguimos um 

roteiro que embasasse o aluno-pesquisador. Refletimos sobre globalização, 

geotecnologias, local/lugar/espaço, formas de pesquisar, dentre outras. Durante o 

caminho percorrido, ele deveria perceber a sua importância na construção deste 

lugar, bem como, no reconhecimento do seu lugar neste contexto teórico. 

A construção do Atlas somente teria sucesso se nele estivessem a visão do 

aluno-pesquisador, suas histórias e seu povo. Assim, senhor do seu local, esse 

sujeito poderia traduzir toda a complexidade que envolve o seu espaço. Tal 

complexidade é expressa em forma de desenhos, músicas, poesias, fotografias, 

mostrando o belo que muitas vezes era desconhecido dele mesmo. 

Um dos objetivos específicos era entender o local/lugar/espaço do aluno, para 

tanto utilizamos autores como Santos e Massey. Buscamos os caminhos que leva 

esse lugar a interferir na sistematização do conhecimento. Um passo importante 

consistia em mostrar ao aluno-pesquisador que existia o belo em sua comunidade, 
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algo que era negado constantemente pela maioria deles. Provamos o contrário com 

a apresentação das primeiras fotografias e a primeira poesia que falava do bairro da 

Sussuarana. 

Para atingir esse objetivo, enfatizamos suas histórias, suas tradições e 

costumes, muitas vezes existentes apenas naquele local. O primeiro vídeo 

apresentava as mudanças ocorridas na Baixinha de Santo Antônio, sugerido por 

uma aluna, neta da entrevistada. O vídeo oportunizou novas abordagens, 

explicações para comportamentos e, principalmente, relacionar com o espaço 

global, mostrando a sua inter-relação. Nós não somos isolados, fazemos parte de 

um mundo onde o conhecimento é exposto e, potencialmente, acessível a todos. 

Baseado em Santos (1992; 1994; 1996; 2000; 2016) e Brito (2013), 

dissecamos os benefícios e problemas acarretados pelo processo de globalização, 

buscamos maneiras para entender como ele poderia ser utilizado a nosso favor. A 

resposta veio na figura do celular, um aparelho que reflete o processo global. 

Utilizamos o celular na produção de fotos, vídeos e nas comunicações entre os 

componentes do grupo de pesquisa através do programa WhatsApp. 

A finalização do Atlas foi um evento especial para todos nós. A satisfação em 

montar o varal com as fotos provocou uma grande curiosidade para a equipe 

responsável pela organização da apresentação, todos queriam ver e identificar os 

seus bairros. O empenho também é percebido na montagem dos cartazes que 

apresentariam aos visitantes. 

Para mim, aquele momento representava a resposta à pergunta que havia feito 

para a pesquisa. O conhecimento construído pelo grupo, o amadurecimento no 

entender e explicar o seu lugar refletia o entendimento proposto. O Atlas estava 

organizado e mostrava as potencialidades do local/lugar/espaço do aluno-

pesquisador. 

Após findar o processo de construção e apresentação do Projeto Atlas do Poli, 

pude perceber um amadurecimento, tanto do aluno-pesquisador como minha, na 

forma de encarar/perceber o seu lugar em um espaço que é globalizado. Entender 

que o aluno-pesquisador pode usar sua criatividade e conhecimento para mudar o 

seu lugar e, depois, quem sabe, mudar o lugar do outro, porém esse não é o objetivo 

do trabalho. 
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Agora que findo o Projeto Atlas do Poli, dou-me conta de que ele só começou. 

Não está mais em minhas mãos observar, orientar e propor idéias, pois os pássaros 

criaram asas e se apoderaram do conhecimento precípuo para transformar suas 

vidas e a de todo o bando. Que o êxito seja uma constante em seus caminhos e que 

promovam as mudanças necessárias para uma sociedade mais justa e igualitária. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atlas é um acervo de mapas e/ou cartas geográficas. O vocábulo também pode referir-se a uma agregação de dados, informações, fatos e 

referências sobre uma temática, os quais serão primorosamente organizados para servir de parâmetro para a elaboração de dados de acordo 

com a preferência do utilizador.  

O termo “Atlas” está associado a suporte e esse é o objetivo do trabalho: que todo o material coletado sirva de apoio, não só para localização 

física, mas também para a valorização do ambiente de convívio dos alunos. 

O Atlas denotado no trabalho baseia-se em uma visão não tecnicista. Isso quer dizer que ele não se prende a formas computadorizadas e 

conhecimentos técnicos ou rebuscados, tais como legendas, escalas e projeções cartográficas. Esse mapa valoriza o pertencimento, 

sentimento que faz as pessoas vejam-se como componentes de um corpo social onde símbolos expressam valores. O aluno é capaz de se ver 

em sua comunidade ou bairro e isso frisa o quão importante é o lugar em termos geográficos. 

O mapeamento foi construído através de fotos, poesias, músicas e desenhos, mostrando o que acontece no bairro, a forma como ele é visto, 

como o aluno se percebe dentro de sua comunidade e a relação de tudo isso com a globalização, já que a construção de um lugar não se 

baseia exclusivamente nos elementos daquele ambiente, mas no acervo global trazidos pela globalização (estilos musicais, grafite e pichações). 

O objetivo principal é valorizar o pertencer mostrando o belo. Através desse atlas, é possível ver por dentro as características presentes no dia a 

dia dos alunos e assim, entender de uma forma inteligível e singular, como o ambiente é essencial na vida de cada indivíduo. 

 A.C.A.C. aluna do 2° Ano 
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VISÃO ESPACIAL DOS BAIRROS DO CABULA 
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ENDEREÇO DOS VÍDEOS 

 

 

 

ENGOMADEIRA 

https://youtu.be/eLFy51QB5LE 

https://youtu.be/IC9A-KIS9js 

SÃO GONÇALO 

https://www.youtube.com/watch?v=tel_IyLnk3I 

CABULA VI 

https://www.youtube.com/watch?v=9i5nL5ABMYg 

ARRAIAL 

https://youtu.be/SVyIbB0gyaU 

BAIXINHA DE SÃO GONÇALO 

https://youtu.be/ItpGaxtP3Ek 

https://youtu.be/eLFy51QB5LE
https://youtu.be/IC9A-KIS9js
https://www.youtube.com/watch?v=9i5nL5ABMYg
https://youtu.be/SVyIbB0gyaU
https://youtu.be/ItpGaxtP3Ek


104 

 

1 - ENGOMADEIRA 

 

A aglomeração urbana apresentada pelo bairro da Engomadeira é recente em comparação com outros bairros dentro da região do 

Cabula. A origem mais aceita para o nome vem das lavadeiras e engomadeiras, que trabalhavam, principalmente, para atender aos soldados e 

oficiais do 19° Batalhão de Caçadores (19ª BC). Até meados do século XX, era comum a existência de ruas de barro e fazendas com a 

presença de “coronéis”, onde se cultivavam a agricultura de subsistência e de laranjas. A expansão urbana também seria responsável pelo fim 

de nascentes, que eram muito comuns na região. 

As associações como: o conselho de Moradores do Bairro da Engomadeira (COMOBE), o Terreiro KafunjiOdéL’Funji, o Terreiro Viva 

Deus Filho, a Associação de Capoeira Defesa e Ataque Nova Geração, movimentam a vida cultural do bairro. Segundo o site Salvador Todo 

Dia16, ligado a Fundação Gregório de Matos, o grupo cultural ArtebagaçoOdeart é formado por jovens negros, que buscam compreender o seu 

lugar no mundo, difundindo a sua cultura. A Universidade do Estado da Bahia (UNEB), por meio da Pró-Reitoria de Extensão, Campus I, no 

Cabula, possui parceria com a Cooperativa Múltiplas Fontes de Engomadeira (COOFE), no projeto Incubadora Tecnológica de Cooperativas 

Populares, que busca alternativas de criação de negócios viáveis para a população do bairro, assim gerando emprego e renda. 

                                                 

16http://www.culturatododia.salvador.ba.gov.br/vivendo-polo.php?cod_area=4&cod_polo=121 
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POESIA 

 

O meu bairro é poesia 

Onde só tem paz, amor e 

harmonia 

Há ruas asfaltadas 

E ruas sem asfalto 

Há muito comércio 

E morros muito altos. 

O bairro onde moro tem todo tipo 

de gente 

Tem bonita, tem feia 

Tem triste e tem contente 

O bairro tem alguns defeitos 

Porque ele não é perfeito 

Ruas esburacadas 

E lixo nas calçadas 

Tudo neste bairro você pode 

encontrar 

Lojas, casas, mercados 

E até igreja para frequentar 

Há casas grandes e pequenas 

Crianças para todo lado 

Cães correndo pela rua 

E gatos nos telhados 

Engomadeira lugar de alegria 

Um bairro que eu adoro 

Mas que precisa de melhorias. 

2V1 

J.O., B dos S., W. N. 
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Relato de um aluno do 8º ano sobre o bairro da Engomadeira 

 

Olá, 
Meu nome é XXXXXX, não sei muito desenhar, escrever, muito menos falar. Só sei mesmo explicar um pouco onde moro. Eu 

moro na região do Cabula, bairro da Engomadeira, porque me identifico com este bairro, embora haja críticas ruins. Nada que não 

possa ser superado. Não encontro muita dificuldade em residir ali, porque já estou acostumado com os relatos e boatos pejorativos 

de lá. Sei que todo bairro tem pessoas com atitudes não recomendadas, seus erros, suas falhas, etc. Aqui, não é diferente. Mas 

encontramos vários aspectos positivos também, pessoas de caráter, avanços em todas as áreas, partidos políticos, como em todo 

lugar.Não sei muito falar sobre a minha localidade, por isso são essas as minhas poucas palavras, meu pouco conhecimento e é 

mais ou menos essa a descrição do meu bairro. 
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LUGARES EM IMAGENS 

 

 
Praça na Engomadeira 
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Vista da Lage de uma residência 

Vista de um dos caminhos do bairro 
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Praça e escola municipal 
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2 - PERNAMBUÉS 

 

O nome Pernambués tem origem em uma antiga fazenda de laranjas e significa “Tanque de Água” ou “Mar feito a Parte”. Destaca-se pelo 

fato de ser um dos bairros mais populosos e o maior bairro com população negra de Salvador, desbancando o histórico bairro da Liberdade. 

Outro destaque é o fato de ser um local com saídas para pontos importantes, como: a Av. Luís Viana (Paralela), o Cabula, a Rodoviária, a Av. 

ACM e o Horto Bela Vista; sem falar na saída para a Via Expressa. 

Devido a sua localização, o bairro apresenta uma grande diversidade na sua estrutura social. Apresenta grandes aglomerações formadas por 

famílias de baixa renda, na região que circunda o final de linha dos ônibus, e apêndices, onde residem famílias de poder aquisitivo elevado, 

como a Nova Brasília. 

Os movimentos negros que atuam em Pernambués caracterizam-se pela valorização das origens, da cultura e para reafirmação da sua 

identidade. 
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LUGARES EM FOTOS 

 

 

A praça virou local de comércio. 
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Presença do Poder Público 
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Vista de uma das áreas de uma comunidade 
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O progresso... 

A realidade 
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Outra paisagem ou a mesma melhorada? 
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A fronteira entre dois mundos 
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3 - MATA ESCURA 

 

 

Como era comum nessa região, o bairro nasce com a instalação de terreiros de candomblé, a Casa de Oxumare, o Terreiro Bate Folha 

(final do século XIX e início do século XX), todos tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). O bairro da 

Mata Escura é considerado um dos primeiros bairros da capital a ser formado fora do centro de povoamento histórico, nos anos de 1930. 

Nessa mesma década, foram construídas as represas de Mata Escura e Prata, na sub-bacia do Alto Camurugipe, com o objetivo de 

abastecer a cidade do Salvador, sendo desativadas em 1987 devido ao baixo potencial hídrico e poluição de suas águas.  

A construção dessas represas estava sob a responsabilidade do engenheiro baiano Teodoro Fernandes Sampaio, na década de 1880. 

O ano de 1974 marca a construção do maior presídio do estado da Bahia, a Penitenciária Lemos de Brito, que abriga um museu com grande 

acervo. A expansão imobiliária ocorre na década de 1980, com a construção de conjuntos habitacionais e as “invasões’’ a sua mata nativa.  

Hoje, o bairro apresenta problemas de transporte, saneamento básico e violência, comuns a maior parte dos bairros periféricos de 

Salvador. Mesmo com tantos problemas, os moradores produzem uma cultura local baseada na religião de matriz africana, como também 

música, dança, teatro e outras formas de expressão.  
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Vista da laje de uma casa 
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 Rua do bairro Rua do bairro 
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MÚSICA E POESIA SE MISTURAM 

 

 

 

A VOZ DO LAMENTO 

Esse sofrimento tem que acaba  

A nossa favela temos que cuida  

Esse sofrimento tem que acaba  

A nossa favela temos que cuida  

Esse mundo já é um luga do caos 

Chega na nossa quebrada sem da nenhuma moral 

Pensamento trancado sofrimento  

Cada dia que passa fica mais violento  

A dificuldade de uma mãe de família  

Quando ver o seu filho na vida bandida  

A tristeza do menino que viver sozinho  

Em um lugar escuro chega dá até calafrio  

A situação que que a gente tá vivendo  

Com o tráfico de drogas que só está crescendo  

Pessoas já n tem mais nenhuma saída  

Ou procura a ou a vida bandida  

Tudo que eu mas vejo e só tormento  

 

 

 

Quando vai acabar esse sofrimento  

Esse sofrimento tem que acaba  

A nossa favela temos que cuida  

Esse sofrimento tem que acaba  

A nossa favela temos que cuida  

N sei mas onde eu vivo  

Só vejo sacrifício  

Do muleke bandido  

Dando prejuízo 

Ele é mal visto  

Pelo sistema é tudo  

O tráfico sempre na frente  

Coitado de nossa gente  

Com esses tipos de paciente  

Que são muito independente  

Esse sofrimento tem que acaba  

A nossa favela temos que cuida  

Esse sofrimento tem que acaba  

A nossa favela temos que cuida 
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VIVA MATA ESCURA! 

 

Na Mata Escura há vida em movimento 

Tem bandido, gente errada, gente de bem 

Tem religiosidade, arte, candomblé, tem solidariedade 

Cultura também há. Os jovens gostam. 

Lá é periferia: às vezes guerra, e também paz 

 

 

 

 

As notícias correm, e as pessoas de fora pensam 

Lá só tem morte. 

Morte, tem em todo lugar. 

Viva a Mata Escura! 

Vida há na Mata Escura, vida...vida...vida! 
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4 - SÃO GONÇALO 

 

 

 
O bairro está localizado entre a BR324 e a Estrada das Barreiras. Como a maioria dos espaços dessa área de Salvador, São Gonçalo foi 

local de esconderijo de escravos fugitivos, principalmente de origem de Angola e do Congo. Posteriormente, passa a ter o nome de Fazenda 

São Gonçalo, produzindo laranjas de umbigo, e parte das suas terras é explorada e destinada a exploração de uma pedreira. No início do 

século XX, a fazenda é loteada para a construção de casas. 

O processo de urbanização ocorreu semelhante aos bairros próximos, sem planejamento urbano. Hoje, o bairro apresenta problemas 

oriundos dessa falta de planejamento, como ruas estreitas. 

Um dos destaques do bairro é a Nação de Candomblé Kêto, o Terreiro Ilê Axé OpôAfunjá, fundado em 1910 e tombado pelo Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional. Comandado pela renomada Ialorixá Mãe Estela de Oxossi, o local possui um museu com vasto acervo, além da 

escola Municipal Eugênia Anna dos Santos – Mãe Aninha, a fundadora do terreiro. 

Outro destaque do bairro é a sede da Aliança de Cegos da Bahia. Hoje, a infraestrutura do bairro apresenta posto de saúde, um comercio 

bastante variado em produtos e serviços, inúmeras escolas de educação fundamental públicas e privadas, diversas linhas de ônibus e 

igrejas. 
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PROSA E VERSOS 

 

PARABÉNS, MEU QUERIDO SÃO GONÇALO. 

Ô Pretinha. 

Faço tudo pelo nosso amor 

Faço tudo pelo bem de nosso bem 

(meu bem) 

A saudade é minha dor 

Que anda arrasando o meu coração 

Não duvide que um dia 

Eu te darei o céu 

Meu amor, junto com um anel 

Pra gente se casar 

No cartório ou na igreja 

SE você quiser 

Se não quiser, tudo bem (meu bem) 

Mais tente compreender 

Morando em São Gonçalo, você sabe como é 

Hoje à tarde a ponte engarrafou 

E eu zinguei a pé 

Tentei ligar pra você 

O orelhão da minha rua 

Estava escangalhado 

Meu cartão tava zerado, 

Mas você crê se quiser. 
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SÃO GONÇALO 

 

Quem te viu, São Gonçalo do passado 

Quando não era bem pavimentado 

Tão simples, nos meus tempos de menino 

Tenho saudades das ruas quietas, onde 

Corria em trilhos o saudoso bonde... 

Já eras grandes! E eu tão pequeno 

 

Veja-o agora: o movimento destoa 

Só nos sinais que atravessa a rua 

Porém, se o faz em plena segurança 

 

Guarnecido e tratado, em praças e jardins 

Ultrapassa os princípios de seus fins 

Enchendo os gonçalenses de esperança. 

 

Hospital infantil! Que atendimento! 

Grandes escolas que o discernimento 

De homens de fibra soube construir... 

Supera tudo quanto eu diga ou pense 

O grande orgulho de ser gonçalense 

Gente unida a marcha para o provir! 

 

B. B. 1M4 
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MEU BAIRRO 

Meu bairro, 

Meu Arraial bem grande, tãotão distante, 

Deixa o meu coração alegre, 

Onde aqui me criei. 

 

Ooh! 

 

Meu bairro, 

Velha esquina de sambistas, 

Onde sorrindo eu vivo, 

Não me afastaria de ti. 

Ooh! 

 

Não há mulher neste mundo, 

Que me afaste daqui, 

Se comigo quer ficar, 

Seremos felizes assim. 

 

Ooh! Pois é... 

 

Não há mulher que possa, 

Pensar em entrar, me convencer, 

Em deixar esse Arraial... 

Com esse Alto Astral. 

Paródia feita da música: Meu bairro, de Adelino Moreira 

 
1M1
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ATIRE O PRIMEIRO ARGUMENTO AQUELE QUE MORA NUM LUGAR PERFEITO! 

 

   (J. L.) 

 

Viver e não ter a vergonha de ser 
feliz 

Cantar e cantar e cantar... 
 

Ei, 

Eu sou comunidade 

Nasci e cresci aqui  

E assim eu fiz! 

E posso dizer  

Que apesar dos pesares  

Eu sou feliz 

 

Sim,  

Sei que não somos perfeitos! 

Me diz quem é? 

Só não aceito  

Esse jeito de olhar 

Dos olhos do preconceito 

Mirando só os defeitos 

Somos mais e melhor que isso! 

Somos mais e melhor que isso! 
 
Viver e não ter a vergonha de ser feliz 

Cantar e cantar e cantar  

 

Na minha comunidade  

Tem som! 

Tem dança! 

Roda de capoeira! 

Tem eira e tem beira 

Tem procissão 

Oração 

Quermesse  

E novena  

Axé, candomblé 
Terreiro Opo Afonjá 

 Pluralidade  

Sem grades 
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Sem grades  

Sem grades  

 

Viver e não ter a vergonha de ser 
feliz 

Cantar e cantar e cantar... 
 

O céu daqui também é azul  

E o sol também abri janelas!  

A noite as estelas iluminam as ruas 

Qual é a tua? 

O vento aqui não faz a curva 

Ele mora e namora 

As raias dos moleques  

Correndo no campo de futebol 

Eu também chutei a bola  

Que rola 

De pé em pé  

É gol 

Minha comunidade é show 

É show  

É show 

 

Viver e não ter a vergonha de ser feliz 

Cantar e cantar e cantar  

 

 

Os passarinhos cantam nas praças 

Sim, tem praças! 

Tem graça 

Tem sorveteiro  

pipoqueiro 

Tem gente  

Tem gente 

Crianças brincam de bicicletas 

E jovens saltando de skates 

Tem o lanche da Vânia  
Paquera 

Paquera 

Paquera 

 

Viver e não ter a vergonha de ser 
feliz 

Cantar e cantar e cantar ... 

 

 

É aqui que durmo  

É aqui que amanheço  

Todo santo dia  

E rezo  
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E peço para Deus  

Mais prosperidade e Alegria 

Pra minha gente 

E toda gente 

Independente  

Do CEP 

Ou do cpf 

Crença 

Cor  

Ou ideologia 

Peço harmonia e paz 

Peço harmonia e paz 

Peço harmonia e paz 

 

Viver e não ter a vergonha de ser feliz 

Cantar e cantar e cantar ... 

 

 

Para terminar esse meu grito  

Vou dar uma ideia reta e sem vacilo 

Não dê ouvidos ao preconceito 

que discrimina e que agride 

não acredite nas mentes vazias 

Divulgando que no são Gonçalo não 
cabem poesias 

Sei que não somos o pais das 
maravilhas  

Mas aqui existe um povo verdadeiro 

Que vive  

Que chora 

Que ri  

E que sonha  

Como todo e qualquer brasileiro! 
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SÃO GONÇALO, QUEM TE VIU! 

 

Quem te viu, São Gonçalo do passado 

Quando não era bem pavimentado 

Tão simples, nos meus tempos de menino 

Tenho saudades das ruas quietas, onde 

Corria em trilhos o saudoso bonde... 

Já eras grandes! E eu tão pequeno 

 

Veja-o agora: o movimento destoa 

Só nos sinais que atravessa a rua 

Porém, se o faz em plena segurança 

Guarnecido e tratado, em praças e jardins 

Ultrapassa os princípios de seus fins 

Enchendo os gonçalenses de esperança. 

 

Hospital infantil! Que atendimento! 

Grandes escolas que o discernimento 

De homens de fibra soube construir... 

Supera tudo quanto eu diga ou pense 

O grande orgulho de ser gonçalense 

Gente unida a marcha para o provir! 

 

B. B. 1M4 
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Casa do Axé Opô Afunjá 

Orixá 

Comunidade do Opô 

IMAGENS QUE FALAM 

 

 

A religiosidade em fotos 
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Grafite 

Grafite 
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Mapa do bairro desenhado por alunos-pesquisadores 
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5 - SUSSUARANA 

 

 
O bairro é localizado no centro da península soteropolitana e tem seu nome derivado das onças suçuaranas encontradas em suas 

densas matas, até a década de 1970, hoje extintas. A grande Sussuarana engloba a área composta pelos bairros Novo Horizonte, Nova 

Sussuarana e Sussuarana, fazendo fronteira com o Centro Administrativo da Bahia.  

O bairro nasce de um quilombo destruído em 1807 e, hoje, apresenta-se com as características típicas das comunidades periféricas de 

Salvador, onde a maior parte da população é de descendência negra, baixo poder aquisitivo, problemas com violência e, também, um 

“caldeirão” de cultura. Porém, não somente de problemas vive o bairro, a União dos Moradores do Bairro da Sussuarana (UMBAS) oferece, 

dentre outros, o curso de costura aos seus moradores. 

Em 2001, foi fundada a Escola Creche Comunitária Polivalente da União dos Moradores do Bairro da Sussuarana (ESCCOPUMBAS), 

com a finalidade de possibilitar a busca por emprego para mães, que não possuíam condições de deixar seus filhos pequenos em creches 

particulares. Esse serviço não era disponibilizado, naquele momento, pela Prefeitura Municipal. Mesmo assoberbado de problemas, é possível 

encontrar também grupos de sarau, rap, dança afro, valsa, teatro, dentre outros. 
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SUSSUARANA SOBRE A ÓTICA DOS MORADORES 

 
 

 
Vista do Bairro 
 
 

 
 
 
 

 
Vista noturna, uma beleza só 
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Caminhada contra o extermínio de jovens 

 
 

 
Realidades diversas 
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Religiosidade 
 
 
 
 
 

 
Caminhada contra o extermínio de jovens 

 
Grupo de valsa 
 

 
Sarau da Onça 
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POESIA E MÚSICA JUNTAS 

 

Desenho representando a música. 

 
 
As pessoas imaginam coisas por maldade. 
Mas a realidade é que existe um mundo diferente, além da sua imaginação. 
Um lugar, onde o sol brilha durante o dia e abre espaço para que a lua brilhe com toda perfeição; 
Para que tenhamos uma noite tranquila e cheia de emoção; 
Para que, no dia seguinte, possamos ir à luta do nosso cotidiano; 
Para que alcancemos os nossos objetivos e também os nossos sonhos. 
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A SAÚDE 

Atenção, atenção! 

Atenção, atenção! 

Atenção, atenção! 

Ouvidos atentos. Prestem atenção. 

A saúde se foi. Não aguento a opressão. 

Sem falar no descaso. E a corrupção? 

Coitada da saúde... 

Esquecida, abandonada, negligenciada. 

Jogada à própria sorte. 

Espere três meses na fila, seja forte. 

A verdadeira notícia é omitida nos jornais. 

Quantas pessoas morrem nas filas de hospitais? 

A saúde deveria ser prioridade. 

Basta olhar em volta e ver qual é a verdade. 

Sistema Único de Saúde? 

Deixa eu dar um exemplo. 

A grande Sussuarana, 

Gente de mais, saúde de menos. 

O posto é palco de uma contradição: 

De um lado a saúde, do outro um lixão! 

Parece até piada, né não? Senhores representantes. 

É bom pegar visão! 

E não nos procure só em tempo de eleição. 

Quanto a nós, comunidade. Ficamos diferente. 

Essa é a hora... 

Sem essa de posto médico. 

Queremos um Centro Médico 24horas. 

C. R. dos S. 1M2 

 


