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RESUMO

O bairro Beiru, localizado na capital baiana, traz em seu nome toda uma

historicidade de resistência que permanece até os dias atuais. Refletindo a partir de

uma perspectiva histórica a forma como o cotidiano do bairro é ensinado, é possível

destacar o papel da mídia nesse processo, fazendo-se necessário, abordar os

aspectos históricos que levaram a formação do Beiru, como, por exemplo, a

urbanização; abrangendo desde o contexto de formação e extinção do quilombo

Cabula, por meio da formação de chácaras e, por conseguinte, dos bairros

(processo acelerado no fim da década de 60, em que se deu a urbanização) em toda

essa área do antigo quilombo. Os motivos que causaram isso estão ligados a

crescente econômica que se pôde constatar nesse período devido ao “Milagre

Econômico” e o desenvolvimento da industrialização. Pensando na reflexão dessas

questões, apresentado pela própria prática pedagógica, entendemos a necessidade

de refletir e discutir o melhor percurso a se seguir e estes caminhos se baseiam no

diálogo entre os atores envolvidos indiretamente no processo. A partir do que foi

relatado, a pesquisa tem por finalidade analisar como se dá a percepção da

comunidade escolar frente aos fatos que são publicados na mídia jornalística e,

levando em consideração o percurso histórico apresentado, de que forma o passado

e o processo de constituição do bairro ainda se mantêm presente nos noticiários da

mídia jornalística. Para responder tais inquietações, discorreremos, num primeiro

momento, sobre a análise de notícias jornalísticas catalogadas entre o período de

2011 a 2017, e num segundo momento, sobre o material coletado durante a

pesquisa aplicada que se deu em duas comunidades escolares da rede pública do

bairro Beiru, Salvador – BA, sendo uma da rede municipal, com uma turma de EJA e

outra da rede estadual, com uma turma de ensino fundamental II e, na sequência,
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relacionaremos as duas análises. O aporte teórico baseou-se em autores que se

pautam no viés praxeológico, partindo de uma análise sócio-histórica em que as

camadas mais baixas estão imersas nas amarras ideológicas da elite burguesa,

sendo explicitado neste trabalho a atuação da mídia na perpetuação desse sistema.

Dessa forma, ao fazer a leitura do papel midiático é possível considerarmos, por fim,

que esta consciência e reflexões sobre como é veiculada os fatos dessa histórica e

importante localidade, já são um grande passo para transformação e rompimento

das amarras de opressão e dominação. A abordagem metodológica utilizada foi a

Design-Based Research – DBR, que se constitui pela participação de todos os

sujeitos envolvidos de forma coletiva e colaborativa, dotando assim a pesquisa de

uma abordagem, essencialmente socioconstrutivista. Os resultados obtidos até a

presente data são parciais, justificada pelo fato da aplicação prática ser recente,

para tanto, podemos concluir até aqui, o quão importante é para compreensão do

contexto societário ao qual estamos, principalmente para os atores da comunidade

pesquisada, refletir criticamente sobre os percursos históricos do passado para

entender o presente, de modo que possamos construir, como agente de

transformação ativo e consciente.
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