
I CICLO DE DEBATES DO OBSERVATÓRIO SOCIOTERRITORIAL DO BAIXO SUL DA BAHIA (OBSUL) 

O Observatório Socioterritorial do Baixo Sul da Bahia (Obsul) convida a todos e todas para o seu 

I Ciclo de Debates – que será realizado de forma presencial, cuja inscrição pode ser feita no 

seguinte link: https://suap.ifbaiano.edu.br/eventos/inscricao_publica/714/ 

O I Ciclo de Debates do OBSUL “Território, Cultura e (Des)envolvimento no Baixo Sul da Bahia” 

aglutina a primeira experiência sistematizada do grupo de pesquisa do Observatório de 

Pesquisas e Saberes Socioterritoriais do Baixo Sul da Bahia (OBSUL/IF Baiano), em articulação 

com professores, educadores populares, movimentos sociais e demais parceiros da região. Este 

momento será importante para discutir o conjunto de análises e estudos transdisciplinares 

reunidos no primeiro livro, a partir de diferentes experiências de pesquisa e investigação na 

região, e busca sistematizar reflexões em torno das questões agrária, urbana, ambiental e 

cultural do Território do Baixo Sul. O debate envolverá temas emergentes envolvendo 

planejamento urbano, políticas públicas, economia regional, educação, conflitos e disputas em 

torno da terra, do patrimônio e dos bens naturais, reposicionando análises sobre os processos, 

disputas e contradições das políticas de (des)envolvimento, as estruturas de poder, os agentes, 

interesses e conflitos existentes, as trajetórias, fatos e acontecimentos históricos que marcaram 

a região. No plano político e acadêmico, a discussão é necessária para articular instituições de 

ensino e pesquisa da região, aproximar pesquisadores independentes e criar espaço de 

convergência para difusão, popularização e produção compartilhada de conhecimentos do/sobre 

o Baixo Sul. 

DIA 16/11/2022 às 18h30 - Terra, Território e Conflitos Ambientais 

Mediador – Eduardo Barcelos 

Ramon Alves Malta - Lutas, Conflitos e Trajetórias do Campesinato Negro no Baixo Sul da Bahia: 

por Terra, Trabalho e Território  

Jefferson Duarte Brandão (Taata Sobode), Barbara Sandra Ramos de Jesus - Educação do 

Campo, Agroecologia e território: experiências e desafios no Baixo Sul da Bahia  

Eduardo Alvares da Silva Barcelos - Expansão urbana e a lógica de privatização e cercamento 

no distrito do Guaibim, Valença-BA: impactos, contradições e ilegalidades ambientais e 

urbanísticas 

DIA 17/11/2022 às 18h30 - Espaço, Economia e Políticas de 

(Des)envolvimento 

Mediador – Célia Pedrosa 

Anderson Gomes da Epifania - “Bahia, Terra da Felicidade” e o Dendê que lhe falta: Turismo e 

(Des)envolvimento no Baixo Sul Baiano  

Rosélia Batista de Melo - Impactos do PNAE na qualidade de vida e empoderamento da mulher 

agricultora familiar: a experiência de Presidente Tancredo Neves-Bahia 

Roseane Oliveira Rios - Fundação Odebrecht: estratégias do capital na educação  

Célia Maria Pedrosa - Políticas públicas territoriais: a necessidade de revisão dos planos 

diretores dos municípios do Território do Baixo Sul da Bahia 

DIA 18/11/2022 às 18h30 - História, Memória e Patrimônios Culturais 

Mediador – Diogo Borsoi  

https://suap.ifbaiano.edu.br/eventos/inscricao_publica/714/


Augusto César Machado Moutinho - Tempos de medo: cotidiano, imaginário e sobrevivência 

em um povoado baiano durante a Segunda Guerra Mundial  

Egnaldo Rocha da Silva - Epistemologias, tecnologias e conhecimentos tradicionais da 

população negra em diáspora e suas potencialidades para a implementação da educação escolar 

quilombola  

Celeste Maria de Queiroz Martinez - A Produção Urbana da Ruína: formação e abandono do 

patrimônio histórico e cultural de Valença, Bahia  

Diogo Fonseca Borsoi - A Formação da Rede Urbana na Capitania/Comarca dos Ilhéus 

 


