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RESUMO

Este artigo relata as iniciativas do Grupo de Pesquisa Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade
/UNEB, junto às escolas da Rede Pública do Estado da Bahia. Estas iniciativas exploram as TIC no resgate
da história e da memória dos espaços da Cidade de Salvador e, ampliando estas ações, o grupo criou um
Portal denominado RedePub, para registrar a História das Escolas. A metodologia para o desenvolvimento
do trabalho e do Portal consiste na utilização dos pressupostos da Pesquisa Aplicada como base para o
resgate das histórias junto aos sujeitos, como preposição para o entrelaçamento entre comunidade, escola
e universidade e, como método à construção de um dispositivo de uso fácil e simples para que alunos,
professores e interessados auxiliem na postagem de histórias e memórias, na alimentação e ampliação do
mesmo.

Palavras-chave: História e Memória, Rede Pública e Portal.

Abstract: This article reports on the initiatives of the Geotechnology, Education and Contemporary
Research’s Group / UNEB, in the Public School’s Network for the State of Bahia (Brazil). These initiatives
explores ICT in the rescue of the history and memory of the spaces at the city of Salvador, and expanding
these actions, the group created a portal called RedePub to record the history of schools. The methodology
for the development of labor and Portal is the use of the assumptions of Applied Research as a base for the
redemption of the stories together with the subjects, as preposition for the entanglement between the
community, school and university, and as a method to build a device easy to use and simple for students,
teachers and stakeholders assist in posting stories and memories, in the feed and expanding.

Key-words: History and Memory, Public School’s Network, Portal.

1. INTRODUÇÃO

O ato de guardar, registrar os fatos, acontecimentos, são marcas da trajetória dos sujeitos, das sociedades
mais primitivas até as mais complexas, que constituíram/constitui os espaços construídos a partir das
vivencias dos sujeitos. Com o passar dos anos, a escola é eleita pela sociedade como principal espaço
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formativo de significativas mudanças, irá promover a transformação nos contextos sociais, políticos,
econômicos e culturais. Assim, se faz necessário valorizar as ações que ocorrem no âmbito da escola,
ligadas às histórias e memórias dos sujeitos que a compõem, criando um sentido de identidade e
pertença.

Desta forma, O Portal RedePub, possibilita que crianças, jovens e adultos registrem suas experiências
vivenciadas no decorrer do seu percurso escolar. Assim, os sujeitos ao longo do tempo, estabelecem
diversos tipos de dinâmicas coletivas em família, na escola, na comunidade e no trabalho, instituindo
vínculos sociais. Portanto, as relações humanas são mediadas em uma esfera social, por diversos atores,
que coexistem em conformidade com a sua realidade, pautando, as relações de poder, a partir do
compartilhamento de saberes, de aprendizagens, de processos dialógicos e comunicativos abertos e
recíprocos. “A tomada de consciência é possível quando aliada a um processo coletivo, dinâmico e
responsável”. (HETKOWSKI, 2007, p. 113).

Essa pesquisa faz parte das ações do Grupo de Pesquisa Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade
(GEOTEC), vinculado a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), junto às escolas da Rede Pública do
Estado da Bahia. Estas iniciativas exploram as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no
processo de valorização da história e da memória dos espaços da Cidade de Salvador e, ampliando estas
ações, o grupo criou um Portal denominado RedePub, para registrar a História das Escolas do estado da
Bahia.

Com a pretensão de redimensionar as ações de campo (espaços e lugares das escolas) e o
desenvolvimento do Portal RedePub (História das Escolas da Rede Pública da Bahia), o grupo adotou a
metodologia da Pesquisa Colaborativa e Aplicada, a qual, através de ações colaborativas (entre alunos,
professores, comunidade e pesquisadores da universidade), buscam resgatar as memórias e histórias dos
espaços e lugares e, criar, métodos e técnicas ao desenvolvimento do portal, atendendo as necessidades
dos sujeitos, bem como criando mecanismos para registro e alimentação da Portal.

Portanto, esse artigo tem como proposta relatar a experiência da criação de um Portal na internet,
denominado RedePub, concebido para ser um “espaço” de registro da memória da História da Educação.
Inicialmente, a pesquisa está sendo desenvolvida em parceria entre o Grupo de Pesquisa Geotecnologias,
Educação e Contemporaneidade (GEOTEC) da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), das Escolas da
Rede Pública da Bahia, inicialmente, nas cidades de Salvador (Bairro Cabula, Dendezeiros, Lobato, Ribeira,
Engomadeira) e Valença (IFba).

2. PORTAL REDEPUB: LUGAR DE MEMÓRIA, LUGAR DA HISTÓRIA DAS ESCOLAS DA REDE

PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

O Portal Redepub, repositório da História das Escolas da Rede Pública da Bahia, visa desenvolver uma rede
social de cunho educacional, com foco exclusivo nas escolas da Rede Pública, uma vez que essas escolas
não possuem de forma sistematizada e organizada o registro de sua história. Temos presenciamos escolas
tradicionais, quase centenárias, serem demolidas ou reconstruídas por organizações que não são de cunho
educacional e neste momento perdem sua história e sua memória. O que levou a esses pesquisadores a
desenvolver o Portal RedePub, o mesmo possui ampla relevância social, por ser um importante canal para
o resgate da memória, registro, aprendizado e interatividade entre os sujeitos que compõem o espaço
escolar.

Desta forma, o RedePub foi concebido com a finalidade de possibilitar a valorização da pluralidade dos
diversos lugares de memória, socialmente instituídos pela História das Escolas do estado da Bahia, a partir
da rede de sociabilidade, e da interação entre os sujeitos. O mesmo foi desenvolvido de forma dinâmica,
interativa e convergente aos aspectos sociais e humanos, com interface simples e funcional o que permite
uma maior interatividade dos alunos, dos professores e da comunidade.
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Um portal é uma porta de entrada na rede mundial. É a partir do portal que
muitos usuários definem seus próximos passos na Web. Os portais são locais de
grande visitação, portanto ser reconhecido como um portal está diretamente
relacionado à força com que o site atrai visitantes. Os serviços mais comuns de
um portal incluem serviços de e-mail, bate-papo (chat), serviços de busca e
serviços de notícias, gratuitos ou não. (CUNHA, 2000, p.10).

O Portal RedePub, tem uma função social, de suporte aos grupos ou membros das escolas, que através da
comunicação e ampliação das redes sociais, potencializam a memória local e a preservação da sua
história. Assim, o registro dessas informações, no portal, engloba o resgate da memória individual,
coletiva e histórica, que proporciona a valorização da rede pública de ensino e em especial a história da
criação da escola, e sua importância para aquela cidade, bairro ou lugar.

3. PORTAL REDEPUB: UM POTENCIALIZADOR DAS REDES SOCIAIS

A construção das redes sociais é um aspecto da natureza humana, uma vez que tornar-se perceptível a
formação de grupos, que compartilham de forma singular seus interesses e a afinidades. Desta forma, as
redes sociais se desenvolvem e modificam conforme a interação dos seus membros.

Como característica das sociedades complexas, cada associação de seres
humanos funciona de maneira muito específica, o que cria uma dependência
funcional entre os indivíduos. Os vínculos entre estes indivíduos se fazem
Ininterruptamente, são ligações invisíveis, porém reais (MARTELETO, 2001,
p.78).

Atualmente quando falamos em redes, nosso imaginário logo se reporta as redes digitais sociais, pautada
nos sites de relacionamento, que tanto se expande e ganha mais adeptos e usuários. Nesta perspectiva, o
termo será aplicado em seu sentido mais amplo, retomando a uma conotação política de convivência entre
atores que compõe a sociedade. Portanto, o avanço da comunicação imediata, interação entre textos,
vídeos, imagens, som, entretenimento (on-line) e das informações em meio virtual, além das Tecnologias
da Informação e Comunicação (TIC), modificaram inexoravelmente a concepção sobre redes,
principalmente com a propagação da internet, que estabeleceu novas formas de diálogo/interação que
ocorrem independente da relação entre o tempo e espaço.

Embora a forma de organização social em rede tenha existido em outros tempos
e espaços, o novo paradigma da tecnologia da informação fornece material para a
sua expansão penetrante em toda a estrutura social. Um conjunto de nós
interconectados. Nó é o ponto no qual uma curva se entrecorta. Concretamente,
o que um nó é depende do tipo de redes concretas de que falamos.
(CASTELLS,1999, p.497 - 498).

Considerou-se esta nova realidade, um reflexo da ruptura do paradigma cartesiano da modernidade,
causando sérias transformações na forma de pensar a educação e as redes sociais. Assim, as redes de
sociabilidade demarcam e estabelecem o sentimento de pertencimento, onde as pessoas ou grupos
interagem em novos territórios ou espaços de convivência, partilhando interesses em comum e com isso
estabelecendo o principio potencial das redes sociais, que se estabelecem em meio as mais diversas redes
de relacionamentos entre os “sujeitos” e suas respectivas conexões baseadas nas estruturas pautadas
pelas relações de poder, multiplexidade e laços sociais.

Para ir além dos atributos individuais e considerar as relações entre os atores
sociais, a análise das redes sociais busca focar-se em novas "unidades de
análise", tais como: relações (caracterizadas por conteúdo, direção e força), laços
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sociais (que conectam pares de atores através de uma ou mais relações),
multiplexidade (quanto mais relações um laço social possui, maior a sua
multiplexidade) e composição do laço social (derivada dos atributos individuais
dos atores envolvidos). O estudo de redes sociais procura também levar para a
sociedade os elementos principais estudados em uma rede, tais como densidade
da rede, clusterização e etc. (RECUERO, 2005, p.3).

Desta forma, podemos conceber as relações como a interação entre os sujeitos, onde as ações dos
indivíduos dependem das reações de outros atores e o grau de envolvimento entre ambos. Sendo assim, o
entendimento destas relações perpassa pelo processo comunicativo e pela multiplicidade de formas de
estabelecer a conexão social dentro das redes. Os atores interagem com as estruturas sociais e a
composição dos diferentes graus de laços sociais, que são estabelecidos por laços fortes ou fracos e destas
conexões emergem as redes sociais.

Partimos do principio que as redes sociais são perspectivas das ciências sociais que compreendem o
conjunto de relações e funções desempenhado pelas pessoas umas em relação às outras, pelas ligações ou
laços reais estabelecidos na trama das relações humanas. “Como característica das sociedades complexas,
cada associação de seres humanos funciona de maneira muito específica, o que cria uma dependência
funcional entre os indivíduos”. (MARTELETO, 2001, p.78).

A dependência funcional propõe uma particularidade ou as inter-relações dos indivíduos, que possibilitam o
surgimento de grupos de interesses que interagem por meio de relacionamentos comuns e estabelecem
um movimento de construção em redes colaborativas organizando a dinâmica dos espaços sociais e das
pessoas.

4. PORTAL REDEPUB E SUA PREPOSIÇÃO COLABORATIVA

A colaboração é uma relação em que existem trocas de ideias/pensamento, seja por um diálogo ou
coordenações de pontos de vista, de discussão, através de símbolos entre uma ou muitas pessoas envoltos
em um propósito do bem comum. Segundo Cortelazzo (2000), a colaboração é à base de uma parceria
sólida e produtiva, essenciais para a realização de um projeto onde se espera uma construção coletiva a
determinada atividade humana.

Dessa forma, um portal é uma página na Internet a partir do qual todos os registros e informações das
escolas podem ser acessados. É também um “cartão de visitas”, que permite divulgar ideias 24 horas por
dia, todos os dias da semana; é ainda um canal de comunicação entre os cidadãos que possibilita a estes
exercitar a cidadania e aperfeiçoar a democracia.

Na colaboração, as pessoas envolvidas dialogam, visando objetivos maiores, tendendo alcançar objetivos
pautados pelo coletivo, quebrando a ideia de hierarquia, pois a liderança não é centralizada em uma
pessoa e sim dividida, fundamentada na confiança mútua. Assim, em diálogo com Hetkowski e Alves
(2012), podemos entender que a colaboração representa uma etapa das trocas de experiências sociais,
possibilitando explorar dois elementos fundantes: o primeiro funde-se na prática, em que a proposta
visualiza situações transformadoras nos espaços e conteúdos de sala de aula e, o segundo consiste refletir
e aprofundar conhecimentos e saberes acerca do objeto de estudo em discussão.

Por conseguinte, a colaboração em torno do objeto de estudo em questão ocorre no momento em que as
práticas, experiências, memórias dos sujeitos ajudam a construir o espaço dominante da escola, a partir
da constituição de uma rede de ajuda mútua. Conforme Cortelazzo (2000), para desenvolvermos uma
colaboração, temos que criar e manter relações que incluam interesses pessoais e sociais comuns entre
nós e os demais parceiros que compõem uma densa teia de conexões interpessoais que, por sua vez, pode
mesmo gerar outros projetos previstos.
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A colaboração busca consolidar espaços diferenciados de aprendizagem, pautado na interação, troca de
saberes, experiências e práticas, envolvendo todo o processo construtivo de conhecimentos com objetivos
constituídos e partilhados entre os sujeitos que dialogam e participam destas redes interpessoais, virtuais,
quebrando a hegemonia da concentração da informação na mão de uma só pessoa.

Com base na origem sociológica e conceitual de rede social, consideraremos a definição de Marteleto
(2001, p.72), que considera a rede social da seguinte forma: “[...] um conjunto de participantes
autônomos, unindo ideias e recursos em torno de valores e interesses compartilhados”.

São nas experiências de vida estabelecidas na relação entre os indivíduos, na instância do poder ou da
solidariedade, que se estabelecem as relações não lineares dinâmicas entre os indivíduos. Esses valores e
interesses desempenham práticas sociais, uma vez que os participantes ou atores sociais estabelecem
pontos de congruência, conectam-se pelos mesmos desejos e interesses. Portanto, criam
espontaneamente novas conexões e eixos sociais de vivências e práticas comuns aos seus membros.

5. CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PORTAL REDEPUB

O Portal RedePub surge como proposta de produto de uma pesquisa desenvolvida no Programa de
Pós-Graduação do Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologia Aplicadas à Educação – GESTEC/ UNEB,
em colaboração do Grupo de Pesquisa GEOTEC. O Grupo GEOTEC vem atuando na consolidação das
parcerias com a Rede Pública de Ensino e na difusão do desenvolvimento de ciência e tecnologia nas
escolas, através da formação de jovens pesquisadores, no que se referem às discussões, reflexões, usos,
potencialidades e redimensionamento das TIC como meios de comunicação entre a Escola, a Comunidade
e a Universidade.

A formação dos jovens pesquisadores está aliada a projetos e propostas de iniciação à pesquisa dos alunos
da educação básica, especificamente da rede Pública de Ensino, em conjunto com os professores das
escolas e dos pesquisadores da universidade (doutorandos, mestrando, especializandos, graduandos,
professores, orientadores e diretores). Essa relação colaborativa busca empreender esforços no resgate da
memória e das histórias das escolas da Rede Pública, feita pelos sujeitos que nela convivem e que dela são
partícipes.

Falar em espaços escolares é falar de um tempo para além dos acontecimentos vividos na intimidade da
memória, para examiná-los sob a reconstituição da história. Se temos a necessidade de criar lugares para
vivenciar a memória, porque já não a possuímos, ela se perdeu no tempo, ou já não temos mais como
detê-la, ou vivenciá-la de outro modo na sociedade, então a “constituição gigantesca e vertiginosa do
estoque material daquilo que nos é impossível lembrar” faz com que se proliferem os lugares, tendo no
arquivo um desses lugares, de memória e de história (NORA, 1993).

Assim, o Portal RedePub, foi criado com o objetivo de ser um espaço para registro das histórias e
memórias das escolas da Rede Pública do estado da Bahia e para mobilizar estes registros, junto às
escolas parceiras, a equipe do GEOTEC envolverá alunos e professores em ações e atividades de campo e
de laboratório, bem como encontros para compor vídeos, registrar histórias, analisar e selecionar imagens
entre outros elementos, como documentos, para serem disponilizados no dispositivo da RedePub.

A ideia da manutenção do RedePub como repositório digital das memórias escolares, potencializa os
esforços de registro da memória e da educação, pois assume um papel importante neste contexto e
torna-se um espaço de valorização das escolas e das suas relações sociais, pois esse

(...) sistema organizado de lembranças cujo suporte são grupos sociais, espacial
e temporalmente situados. Melhor que grupos é preferível falar de redes de
inter-relações estruturadas, imbricadas em circuitos de comunicação. Essa
memória assegura a coesão e a solidariedade do grupo e ganha relevância nos
momentos de crise e pressão. Não é espontânea: para manter-se, precisa
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permanentemente ser reavivada. É, por isso, que é da ordem da vivência, do
mito e não busca coerência, unificação. Várias memórias coletivas podem
coexistir, relacionando-se de múltiplas formas. (MENESES, 1992, p. 15).

A estrutura ou arquitetura de informação do Portal permitirá a criação de comunidades de práticas
voltadas para as Escolas da Rede Pública do Estado da Bahia, possibilitando o registro de relatos
personalizados, imagens e vídeos sobre a memória e história dos espaços escolares, assim como dos
sujeitos (alunos, professores, técnicos administrativos e moradores), que vivenciam/vivenciaram e
construíram/constroem o mesmo. Sendo assim, ampliando a rede social existente entre os indivíduos nas
escolas mediante ao processo de inserção na rede digital, através do RedePub.

5.1 A metodologia utilizada no desenvolvimento do Portal RedePub

O método específico para a criação do dispositivo RedePub foi o ciclo do PDCA (Planejamento, Execução,
Checagem e Avaliação), o qual potencializará a exploração da aplicabilidade do gerenciador de conteúdos
para o web, denominado WordPress[iv]. Este gerenciador, através de suas interfaces funcionais, permite
ao sujeito (usuário autodidata) explorar o sistema e suas potencialidades e inserir diversas mídias, tais
como imagens, vídeos, textos, links, fóruns entre outros serviços interativos e disponibilizados pelo
gerenciador.

O layout do Portal RedePub, ainda agregará, frequentemente, adequações, mudanças e sugestões dos
sujeitos, parceiros, deste projeto, pois o mesmo já está sendo avaliado, testado e, nele, disponibilizados
alguns dados, pois os grupos (das escolas e da universidade) tem mobilizados esforços para que, em
pouco tempo, esse Portal possa demonstrar memórias e histórias das escolas e dos sujeitos que nelas
vivem, dividem experiências e redimensionam fazeres e saberes sócio, culturais, políticos e profissionais.

6. CONSIDERAÇÕES

As redes sociais exercem um caráter social, econômico e de identidade cultural, em detrimento as relações
com o espaço e os meandros das questões de ordem política, pelas quais podemos contatar de forma
notória.

Mediante as redes, há uma criação paralela e eficaz da ordem e da desordem no
território, já que as redes integram e desintegram, destroem velhos recortes
espaciais e criam outros. Quando ele é visto pelo lado exclusivo da produção da
ordem, da integração e da constituição de solidariedades espaciais que
interessam a certos agentes, esse fenômeno é como um processo de
homogeneização. Sua outra face, a heterogeneização, é ocultada. Mas ela é
igualmente presente (SANTOS, 1996, p.222).

Contudo, partido da ideia do movimento mobilizador das redes sociais aliados aos elementos
potencializadores das TIC, o projeto RedePub, que indica um Portal para a valorização das memórias e
histórias da Educação baiana. Assim, o Portal RedePub tem com finalidade de criação de um espaço
potencial e solidário, que permita a ampliação das redes sociais pessoais, ou virtual, tendo a escola como
base fundante. O seu desenvolvimento e a proposta desta rede social, tem como premissa o resgate da
memória e história, como uma forma de criação de uma identidade cultural e de pertença dos membros
das escolas da rede pública.

Portanto, aproveitando as ideias explanadas por Santos (1996), poderíamos fazer uma alusão a iniciativa a
criação paralela do Portal RedePub, que ao propor o resgate e a memória da História da Educação,
também destroem velhos recortes espaciais em detrimento a deficiência de políticas nesta área e passa a
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ser um lócus para propor as solidariedades espaciais supracitadas.

O Portal RedePub tem com finalidade criação de um espaço potencial e solidário, que permita a ampliação
das redes sociais pessoais, seja no ambiente escolar ou virtual. O seu desenvolvimento e a proposta desta
rede social, tem como premissa o resgate da memória e história, como uma forma de criação de uma
identidade cultural e de pertença dos membros das escolas da Rede Pública.

O Portal RedePub em seu caráter proposicional, com um espaço potencial para o resgate e a memória da
História da Educação das Escolas da Rede Pública de Ensino. Desta forma, a concepção deste projeto, na
especificidade do seu contexto, remete a proposta de uma comunidade de prática, que ocorrerá
diretamente na rede social dos seus membros, mediante a interatividade entre os sujeitos (alunos,
professores, pesquisadores e comunidade) nas escolas e no Portal (rede digital). O Portal RedePub assume
assim, um papel importante neste contexto e torna-se um espaço de valorização das escolas e das suas
relações sociais, potencializando a divulgação dos dados coletados, sendo um meio de articulação entre a
escola e a comunidade.
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Grupo de Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade – GEOTEC/ UNEB, email: ths.carvalho@hotmail.com.
[iii]Professor da UNIJORGE, Mestrando do Programa de Pós-Graduação Gestão e Tecnologias Aplicadas a Educação –
GESTEC/ UNEB. Integrante do Grupo de Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade – GEOTEC/ UNEB, email:
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Ricardo.garcia@unijorge.edu.br.
[iv] O WordPress é uma plataforma desenvolvida para gerenciar conteúdo web, faz parte da família dos
CMS (Content Management System):
http://toprenda.net/2011/10/wordpress-o-que-e-e-como-funciona/
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