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Apresentação

Caros leitores da Caleidoscópio

O ano de 2021 também será marcado 
como mais um ano de muita adequação 
em nossas vidas, sejam no campo pessoal 
ou profissional, visto que para muitas 
instituições as atividades letivas seguiram 
no modelo remoto por quase todo 
período, o que impactou também ações 
no campo da pesquisa para muitos jovens 
da educação bás ica. . .  Mas não 
desistimos da luta, estamos aqui e a 
Revista Caleidoscópio buscou manter 
alguns compromissos firmados ainda em 

2020, e assim, apresentamos um número que versa sobre 
Educação e Meio Ambiente, pelo olhar de estudantes da educação 
básica, professores e representações públicas! Para alguns, a 
discussão pode estar fora do compasso vivido em 2021, mas não 
podemos esquecer que cuidar do Meio Ambiente é pensar num 
mundo melhor no futuro, um mundo que todos almejam! 

Então, seguimos fortes e firmes no pensamento de nosso mestre 
Paulo Freire, conjugando o verbo esperançar!

Boa leitura! 

Patrícia Moreira 

Professora do IFBA - campus 
Valença e orientadora do projeto



MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO

Sandra Soares dos Santos

Mestra em Ciência Animal, Especialista em Educação 
Ambiental e Sustentabilidade,  Bacharel em Engenharia 
de Pesca e Professora do IFBA - campus  Valença 
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recursos naturais para comer, vestir, trabalhar,  manter nossa saú-
de... A vida na terra só é possível graças às interações físicas,  
químicas e biológicas que produzem os recursos naturais para a 
manutenção do nosso  planeta. 
Durante muito tempo o homem utilizou os recursos naturais, sem 
nenhum tipo de  preocupação, como se a natureza fosse um obje-
to qualquer em suas mãos. Simples  assim, os recursos ambientais 
eram abundantes, a natureza não reclamava, não  compreenden-
do ele, que faz parte desse sistema, que tem ligação com os ou-
tros  elementos da natureza e agindo assim estamos comprome-
tendo a nossa própria  existência no planeta Terra. 
Hoje é muito comum ouvirmos nos noticiários matérias relaciona-
das ao desmatamento da Floresta Amazônica; devastações de 
cidades devido às enchentes, furacões; fortes ondas de calor em 
determinadas regiões do planeta; poluição e falta  de água; extin-
ção de espécies da fauna e da flora; desastres ambientais devido  
derramamento de petróleo nos oceanos; catástrofes causadas por 
rejeitos de  mineradoras; redução da qualidade do ar em grandes 
centros urbanos; enfrentamentos políticos com comunidades tradi-
cionais, ONGs devido a questões de  terra e preservação ambien-
tal. 
Mas, é a sociedade do desenvolvimento, da tecnologia e do con-
sumismo. Com a industrialização, o crescimento populacional 
desordenado, a falta de respeito e desconhecimento das leis, 
normas ambientais os problemas ambientais aceleram  ainda mais 
O desenvolvimento chegou trazendo inúmeros benefícios para 

O impacto do homem na natureza
  

O meio ambiente é a nossa casa comum. 
E por se tratar da nossa moradia, o lógico  
é que cuidemos dele, afinal de contas, a 
nossa sobrevivência está intimamente 
ligada a sua conservação. Precisamos dos 
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vida  humana, mas infelizmente não veio acompanhado de cui-
dados, de preocupações e  sensibilização com o meio ambiente. 
Esse atual modelo de desenvolvimento tornou-se um grande 
impacto não só ambiental como social e econômico.  
A Revolução Industrial é uma marca dessa realidade, muitas 
famílias foram atraídas para as cidades com a perspectiva de 
melhores condições de vida, houve o aumento populacional, 
divisão entre as classes sociais, maior exploração dos recursos 
naturais para suprimento das necessidades e degradação da 
natureza, principalmente da qualidade do ar. Foi o pontapé inici-
al para o desequilíbrio ambiental.
Como no meio ambiente tudo está muito conectado, um proble-
ma ambiental vai gerando outro. Se analisarmos a problemática 
da poluição das águas, perceberemos que inicialmente ocorrerá 
a mortalidade das espécies aquáticas, espécies essas que  são 
fonte de alimentação e renda para comunidades ribeirinhas, que 
passarão a ter problemas de saúde por consumirem alimentos, 
provenientes desta água contaminada e não terão como manter 
a família, pois com a escassez do pescado  oriundo do recurso 
hídrico não poderão comercializar os produtos, que garantem 
sua fonte de renda, entre várias outras consequências. É uma 
verdadeira “bola de neve”. 
A impressão que fica é que a luta pela sobrevivência entre o 
homem e a natureza está cada vez mais acirrada. Mas, segundo 
Oliveira: 
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O desenvolvimento da indústria e o crescimento dos padrões de 
consumo têm levado o homem a refletir sobre a vida que leva. 
Isto é, pensar sobre os efeitos do processo de crescimento eco-
nômico no padrão de vida da sociedade (OLIVEIRA, 2002, p. 
38). 

A problemática ambiental, passou a ser levada a sério a partir da 
década de 60, após séculos de exploração ambiental sem plane-
jamento, inúmeros episódios ambientais começaram a ser perce-
bidos, como a diminuição da qualidade do ar, o destino inade-
quado do lixo, o despejo de esgoto sem tratamento nos rios e 
mares o que começou a gerar diversas inquietações e preocupa-
ções entre grupos de diferentes partes do mundo. Para entender-
mos melhor esse processo vamos fazer uma retrospectiva acerca 
dos principais acontecimentos ocorridos. 

Conscientização Ambiental, um breve histórico...

O marco de todo esse processo de preocupação com o descaso 
ambiental, foi a publicação em 1962 do livro Silent Spring (Pri-
mavera Silenciosa), em Nova York de autoria da bióloga Rachel 
Carson, que chamava atenção ao uso Dicloro Difenil  Tricloroe-
tano (DDT), tido na época como um potente inseticida, aos im-
pactos  ambientais e na saúde humana. 
Em 1972 ocorreu a Primeira Conferência sobre o Meio Ambiente 
– mais conhecida como Conferência de Estocolmo, na Suécia, 
convocada pela Organização das Nações Unidas (ONU) reuniu 
representantes de 113 países, órgãos ambientais e organizações 
não governamentais para discutir sobre o Meio Ambiente. 
A partir daí ocorreram diversos eventos no âmbito da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) e acordos foram firmados entre 
os países. A ECO 92, realizada em 1992 na  cidade do Rio de 
Janeiro, onde se discutiu fortemente o tema Desenvolvimento  
Sustentável e teve como produto a AGENDA 21. Em 2001 veio a 
RIO + 10, onde após dez anos foram revistos, reassumidos e 
firmados novos acordos entre os países, afinal de contas a situa-
ção ambiental e social tinha se agravado ainda mais.  
Em 2012, o Rio de Janeiro reunia novamente os representantes 
mundiais para mais um encontro, a RIO + 20, com o objetivo 
de reafirmar os compromissos firmados na RIO +10, visto que 
cada país tendia a cumprir com muitos entraves os acordos fir-
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mados anteriormente. 
Até que em 2015 ocorreu a criação da AGENDA 2030, produto 
da Cúpula de Desenvolvimento Sustentável sediada pela cidade 
de Nova York - Estados Unidos. Esse documento é composto por 
17 objetivos e 169 metas para o Desenvolvimento  Sustentável e 
tem como base os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milê-
nio,  pertencente à AGENDA 21. Cada país se comprometeu em 
criar o seu plano de ação  para alcançar os Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável (ODS) até 2030. Desde  então as 
discussões não pararam mais.  
Porém sabemos que na prática não é tão simples assim. Muitos 
interesses estão por  trás dessas discussões, o que impossibilita 
que acordos possam ser executados realmente. Precisamos 
urgentemente ressignificar nossa relação com a natureza. Virou 
uma questão de sobrevivência, ou mudamos de comportamento 
ou não teremos  mais futuro neste Planeta. E como a Educação 
pode contribuir para isso? 
 
Meio Ambiente x Educação 

Estamos vivendo uma crise ambiental planetária, precisamos 
mais do que nunca mudar nossos hábitos, atitudes, sermos mais 
sensíveis e conscientes as causas ambientais e consequentemen-
te sociais e econômicas. A educação torna-se nesse triste cená-
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rio uma peça fundamental e transformadora pois através dela 
adquirimos conhecimentos, construímos nossos valores, nos 
tornamos pessoas mais críticas, repensamos nossas práticas e 
aprendemos a viver em sociedade. 
Muitas pessoas desconhecem a importância dos recursos natura-
is para sobrevivência humana, não tem noção dos impactos que 
suas práticas causam ao meio ambiente. Cada vez mais fico 
convencida que a tão esperada conscientização ambiental venha  
ser despertada e impulsionada através da educação. 
É de fundamental importância que as escolas em todos os níveis 
de ensino, insiram em seus currículos e projetos pedagógicos 
práticas que resultem uma reflexão sobre o relacionamento do 
ser humano com a natureza, onde os discentes possam refletir  
suas ações e vislumbrar práticas ambientalmente corretas, sus-
tentáveis. Essa percepção não é pessoal, ela vem sendo discutida 
a nível mundial e como alternativa  surge a Educação Ambiental. 
As discussões ocorridas durante os eventos que debateram sobre 
as questões ambientais, também apontavam a educação como 
umas das principais formas para o alcance da preservação e 
sustentabilidade ambiental. A partir daí foi traçado o papel e 
objetivo da Educação Ambiental no ambiente educacional, pas-
sando a ser  institucionalizada por vários países. 
A Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental 
realizada em Tsibilisi  em 1977, prolongamento da Conferência 
de Estocolmo, traçou as orientações para o desenvolvimento da 
Educação Ambiental no mundo. Coube a cada país, dentro das  
suas características e particularidades, especificar as linhas naci-
onais, regionais e  locais, através dos seus sistemas educacionais 
e ambientais (DIAS, 2004, p.82).
No Brasil, através da Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a 
Política Nacional do Meio Ambiente, a Educação Ambiental foi 
implantada nas práticas educativas tendo como um dos princípi-
os estabelecido no seu artigo 2º: 
“[...] X – educação ambiental a todos os níveis de ensino,  
inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la  
para participação ativa na defesa do meio ambiente” (Brasil,  
1981). 
Sendo reafirmado em 1988 pela Constituição Federal Brasileira. 
Após onze anos, foi aprovada a Política Nacional de Educação 
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Ambiental - Lei n. 9.795/1999 onde consta  no seu artigo 2º: 
“Educação Ambiental é um componente essencial e permanente 
da educação nacional, devendo estar presente, de forma articu-
lada em todos os níveis e modalidades do processo educativo 
em caráter formal e não-formal”. (Brasil, 1999).
Em 2012 com a aprovação do Conselho Nacional de Educa-
ção, entraram em vigor as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Ambiental. A Educação Ambiental na educação 
escolar é desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições 
de ensino públicas e privadas como uma prática educativa inte-
grada, interdisciplinar, contínua e permanente em todos os níveis 
e modalidades do ensino formal. Ela deve estar presente, de 
forma articulada, nos níveis e modalidades da educação básica 
a educação superior (Brasil, 1999). 
Desta forma, a educação caminha na construção de sujeitos 
capazes de construir uma sociedade sustentável, preocupada 
com as questões ambientais, sociais e econômicas. Onde o fruto 
dessa educação gere em cada indivíduo mudanças de compor-
tamento, alternativas de consumo consciente e a busca por uma 
existência equilibrada em nossa casa comum, nosso Planeta 
Terra. 

Referências
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uais as possibilidades ligadas a forma-

Qção do técnico em agropecuária quando 
unimos os saberes e fazeres da agricultu-

ra familiar e científico? O questionamento apre-
sentado foi o Norte para a realização do projeto 
@agronosaber, que tem por base a reflexão sobre 

a questão ambiental na agricultura e em todas as 
esferas de nossas vidas.
Aprovado inicialmente para ser realizado em cam-
po, foi adaptado por conta da pandemia do 
COVID-19. Desta forma, saindo do campo - espa-
ço da lida cotidiana dos saberes agrícolas e da 
pecuária, para as redes sociais (instagram, what-
sapp); o que atende as necessidades apontadas 
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no plano de trabalho, do diálogo entre os agentes que com-
põe o universo de análise representando: o saber/fazer 
técnico; aqueles que atuam no seu cotidiano com o sa-
ber/fazer da agricultura familiar e a técnica agropecuária 
em formação, esta, a mediadora dos diálogos propostos e 
produtora dos conteúdos.
Aqui apontamos uma relação intrínseca no processo de 
ensino aprendizagem: a mediadora aprende e ensina, ela é 
a discente que se torna também docente, é aquela que se 
preocupa com o aprender para a vida, que valoriza não 
apenas o saber científico, que está atenta para o seu recurso 
metodológico baseados no registro desta relação entre o 
saber-fazer-ensinar-aprender (SFEA) realizados por meio do 
registro audiovisual e imagético, contextualizadas nesta 
relação do SFEA.
Nesse processo, houve a busca por uma realidade sempre 
fugidia, realizada nesse processo da vida que se dá em 
espiral; a noção de planetaridade e da consciência planetá-
ria. Como Técnica Agropecuária em formação a questão 
principal na realização da atividade perpassou pela leitura 
de quais os saberes e fazeres podem contribuir para uma 
prática que se porte nesse sentido (da planetaridade) na 
agropecuária?
Tal noção, se relaciona com os ensinamentos do autor Freiri-
ano, Moacir Gadotti; em sua proposta sobre a Pedagogia 
da Terra (2000), para além do produto final que está em 
nossa mesa (o alimento), o que vem desde a produção ao 
consumo e todos os espaço entre esses dois extremos que 
importam ambientalmente; postas pelo autor nas premissas 
da educação para o futuro, por uma sociedade e educação 
sustentável, que favoreça na promoção de uma consciência-
cidadania e civilização planetária; nas bases da ecopedago-
gia que desaguam no oceano de ter a Terra como paradig-
ma. Invertendo assim, toda a razão científica defendida por 
muito tempo, do homem (indivíduo) para a planetaridade (a 
sociedade e a responsabilidade com o ambiente e o planeta 
como um todo).
Discussão dialógica com os pensamentos defendidos por 
Moreira (2006), por uma ciência que ultrapasse a lógica 
racional e separatória da Natureza-Homem-Economia; na 
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qual a política, a técnica, a cultura e o ambiente sejam um 
lugar comum a ser seguido no debate científico. Um convi-
te a experimentar o mundo por inteiro (ibidem, 2007). Esse 
é o convite que a mediadora faz em seu diálogo, experi-
mentar esses saberes e fazeres por inteiro, seguimos com o 
convite.

Um convite para um tour virtual em @agronosaber

Completando o seu primeiro ano de execução a página 
@agronosaber já teve em seu espaço uma gama de pro-
postas para discussão. Já em sua apresentação a mediado-
ra e seu convidado, ambos discentes do curso Técnico 
Integrado em Agropecuária do IFBAIANO – Campus Valen-
ça, trocaram experiência do cotidiano em seu ambiente 
escolar e familiar, no tocante a agricultura familiar; temas 
caros e pertinentes para a união entre esses saberes e faze-
res na agropecuária. Aqui exercitamos o diálogo, a escuta, 
a representação, a representatividade e do quanto os estu-
dantes têm a nos ensinar; afinal o processo do ensi-
nar/aprender é uma troca.
Os cursos das agrárias apresentam um “DNA” que lhe é 
próprio, o caráter transdisciplinar e um recurso extrema-
mente importante que são os conhecimentos aplicados no 
ato da extensão rural e na relação entre o saber científico e 
o saber popular. Neste sentido, os saberes e fazeres por ora 
listados envolvem os conhecimentos da ciência, dos sabe-
res tradicionais que por muito tempo, em especial nas 
ciências foram vistos como díspares. Aqui o diálogo entre 
saberes e fazeres tão bem conhecidos pelos profissionais 
da área de agrárias, em especial daqueles que direcionam 
suas ações para a extensão rural, são essenciais no seu 
ambiente de contato e na sua aplicação; envolvendo o 
processo de ensino-aprendizagem em uma via de mão 
dupla.
As práticas de cunho técnico e popular ambientalmente 
corretas são discutidas a partir de temas como: a agricultu-
ra familiar; a agrobiodiversidade; a agricultura sustentável; 
a agricultura de subsistência; o manejo adequado do solo; 
a produção e o uso de adubos orgânicos; a rotação de 
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culturas; a integração lavoura-pecuária. Todos elencados 
nas postagens, com explicações e convites para o diálogo.
A mediadora não se furta a apresentar os problemas ambi-
entais que enfrentamos na atualidade, contextualizados 
histórico e geograficamente. Para tanto, há conteúdos que 
discutem a história da agricultura, os problemas relaciona-
dos a revolução verde, a adubação sintética, a perda da 
biodiversidade agrícola, o processo de mecanização do 
campo e o êxodo rural.
Como a proposta se volta para a planetaridade, há o reco-
nhecimento da importância da agricultura familiar nesse 
processo, inclusive reconhecida pela legislação brasileira, 
apesar das políticas atuais valorizarem o agronegócio e as 
monoculturas. Por outro lado, a mediadora traz à tona uma 
questão que por muito tempo foi marginalizada, que é o 
protagonismo feminino nos agrossistemas.
Apontamos também a importância em se encurtar a cadeia 
do que chega a nossa mesa (a nossa casa); nesse sentido, 
o nosso protagonismo é essencial, até para reduzir essa 
dependência dos grandes mercados que em termos de 
qualidade e na seguridade alimentar não se fazem presen-
tes - dada as últimas liberações de agrotóxicos não aceitos 
por grande parte dos países. A mesma correlação pode ser 
dita no que se refere a economia realizada pelos agriculto-
res e agricultoras familiares, no qual cumprimos uma fun-
ção social na economia solidária.
Como o projeto une ensino- pesquisa-extensão retomamos 
a discussão sobre o ensino no último bate papo, tendo 
como tema “Estratégias Educacionais na Área Agrária; um 
diálogo proposto entre discente e docente, além da convi-
dada atuar diretamente com movimentos populares e agri-
cultores familiares. Neste processo, invertemos o pensar 
sobre o tema a partir da pesquisa, proposta no diálogo 
seguinte.

Sobre a temática a partir da proposta da pesquisa da 
gestora do @agronosaber

No decorrer do projeto de extensão, uma das dúvidas 
sobre o implementado era sobre o desafio até então não 
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pensado e debatido por uma pesquisa mais ampla, já que 
a proposta inicial ganhou o colorido das redes sociais, e ao 
mesmo tempo nos afastam uns dos outros de certa forma. 
Nesse sentido a mediadora optou pela realização de uma 
pesquisa com questões estruturadas.
 Em três dias do mês de setembro de 2021, com a utiliza-
ção da plataforma do googleforms foram entrevistadas 51 
agentes, tendo por base os debates traçados no @agrono-
saber. Interessante observar que destes; 29,4% relataram 
que o contato com a agricultura era apenas através da 
comercialização (compra dos produtos); seguidos por aque-
les que afirmaram não ter nenhum contato (27,5%); através 
de instituições de ensino com destaque para o IFBAIANO 
(instituição base da pesquisa) 23,5% e apenas 17% do seu 
cotidiano.
Neste universo dos 17%, público do @agronosaber, temos: 
agricultores familiares, estudantes, técnicos da área de 
agrárias, integrantes de comunidades tradicionais. Ainda 
analisando esse primeiro dado, observamos duas questões: 
um número considerável daqueles que não conseguem 
vislumbrar os caminhos do alimento e o contato com quem 
os produz, e daqueles que apenas o veem no processo da 
compra (comercialização) em si.
A outra questão a problematizar é sobre a visão de que o 
agronegócio é quem alimenta o mundo, com expressivos 
números (47,5%); talvez por todos os dias sermos bombar-
deados que o “agro é pop, o agro é tec, o agro é tudo”. 
Na realidade, os índices mundiais estão na casa dos 80% 
por parte da agricultura familiar e no Brasil segundo o 
senso agropecuário (2017), é responsável por 70% da 
alimentação no país; sendo expressivos 90% nos municípi-
os brasileiros com até 20 mil habitantes. Aqui voltamos 
para sua importância no tocante a policultura e na manu-
tenção dos agrossistemas.
Dentre outras temáticas a serem discutidas nas publicações 
relacionadas ao projeto @agronosaber, tal pesquisa só 
evidenciou a importância de trazer a baila tal debate; inclu-
sive na marginalização do debate em se discutir os saberes 
e fazeres tradicionais correlacionados com o saber científi-
co.
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Para não concluir...

A perspectiva aqui apresentada entre saberes e fazeres (no 
plural) tem como alicerce o ideário freiriano (2011 a, 
2011b) no que se refere a problematização em relação aos 
saberes (e fazeres) que estão sendo realizados na ciência, 
no cotidiano e os diálogos que podem ser estabelecidos 
entre esses saberes e fazeres, visto pelo olhar de uma agen-
te em formação, valorizando desta forma saberes que em 
muitas vezes foram visto como díspares, através da educa-
ção tecnicista e cartesiana.
Outra questão relevante a ser considerada na atividade 
extensionista "Entre saberes e fazeres na agropecuária" 
refere-se ao exercício de estar correlacionando os saberes 
e fazeres em agrárias no que se refere ao saber científico e 
da agricultura familiar. Discussão correlacionada ao debate 
traçado por Boaventura de Souza Santos (2010) em sua “A 
gramática do tempo”, na qual buscou refletir como a con-
cepção dos saberes devem ser (re)pensados, ao criticar a 
razão (metonímica) que é concebida como totalidade, 
dialogando aqui com a teoria freiriana sobre a crítica ao 
saber científico cartesiano.
Outro ponto relevante que o autor trás, refere-se aos sabe-
res denominados ausentes e aqueles emergentes; que per-
manecem no tempo e no caso das práticas agrícolas, mui-
tos foram gestados em sua práxis. Participar de uma expe-
riência como essa, para um profissional em formação e 
atuar diretamente na extensão que está sendo realizada no 
contato entre saberes, assim como, transpor didaticamente 
tais conhecimentos através do recurso imagético que é o 
documentário, é uma experiência que transpõe os limites 
entre a escola e seus muros.
Reconhecemos com a prática estabelecida no @agronosa-
ber, a importância de um instituto com viés agrícola trans-
por suas experiências, inclusive através da extensão rural, 
na observação dos modos de produção e de manejo cientí-
ficos e tradicionais, como um espaço propício para a com-
preensão da agricultura familiar que está sendo gestada e 
quais as formas de ajuda mutua que a academia e a comu-
nidade pode promover juntos, concebendo como Barbosa 
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(2009) a atividade extensionista em ambientes rurais com 
um direito dos agricultores familiares, assim como um ambi-
ente propício para a troca e a aprendizagem; e que em 
momentos críticos como o que vivemos nesse período, as 
redes sociais quando bem usadas, tem muito a contribuir.
Por fim, o @agronosaber como foi gestado, se apresenta 
com uma obra perene, como um espaço de construção de 
saberes que se faz através da capilaridade, da web para o 
nosso cotidiano; disponibilizado com um produto do IF 
Baiano - campus Valença, que poderá auxiliar nas aulas, 
na divulgação de nossas atividades em outros ambientes; 
disseminando assim os saberes que são inerentes a prática 
da extensão rural, como uma zona de contato entre sabe-
res.
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Claúdia Santos

 Pedagoga e Presidente 
do CODEMA – Valença

Claudia Santos, Pedagoga de longa caminhada na cidade de 
Valença, atualmente e não pela primeira vez, assume a posição 
de Presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente (CODEMA), na cidade. Segundo o regimento 
interno,
 Art 2º O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, 

identificado pela sigla CODEMA, criado pela Lei Municipal n° 
1.166, de 21 de maio de 1989, é um órgão colegiado autônomo e 
permanente de caráter consultivo, normativo, deliberativo e 
recursal, o qual passa a ser disciplinado pela Lei Complementar 
001, de 23 de julho de 2013, que institui a Política Municipal de 
Meio Ambiente do Município de Valença - BA.

E dentre muitas outras ações, destacamos o

Art.3º Compete ao CODEMA:

I. Estabelecer as bases normativas da Política Municipal do Meio 
Ambiente para gestão, controle e proteção da qualidade 
ambiental, visando a sustentabilidade do desenvolvimento 
local.

Assim, seguimos para nossa entrevista. Esperamos que apreciem!

Entrevista 
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Profª Claúdia,  Como os caminhos da pedagoga Cláudia 
se cruzaram com o da defensora do meio ambiente, hoje 
presidenta do CODEMA?  

Ser defensora do meio ambiente antecede ao da pedagoga, venho de 

uma família de origens simples, minha mãe tinha as vivências da roça, 

de cuidar da casa, do costurar, e meu pai vivia da pesca, da 

mariscagem, logo eu e meus irmãos crescemos em contato com os 

dois universos mágicos e cheios de referências, o convívio com o 

cotidiano dos pescadores, despertou o meu olhar para perceber a 

importância que o mar/pescaria tinha em nossas vidas, era a nossa 

sobrevivência. 

Sempre passei no ambiente escolar/ensino, quer na Escola Bíblica 

Dominical, orientando alunos nas feiras de ciências, ou nas oficinas 

de arte educação. Confesso que fiz pedagogia pensando na parte 

administrativa, o antigo curso da UNEB tinha essa vertente, mas sala 

de aula era visto como algo diferente, dinâmico onde as conexões de 

saberes se misturavam e gera outros conhecimentos.

A minha experiência com a educação perpassou a sala de aula, onde 

qualquer lugar pode ser um espaço de aprendizagens. Minha mãe 

dizia que deveríamos contar a História tendo a história da nossa vida 

como referência, esse ensinamento nos fez e faz perceber a cidade, as 

pessoas, as histórias com um olhar de sujeitos dessa história, só 

envolvidos com o sentimento de pertencimento é possível defender, a 

memória, o meio ambiente, a cultura, o direito à vida.

A defesa do meio ambiente deve ser motivada por uma crítica ao 

modelo proposto, é preciso criar uma agenda ambiental de 

desenvolvimento sustentável. Percebo isso quando não vejo 

mudanças de postura, seja nas instituições, na população, nos 

espaços de ensino/aprendizagem. É urgente a implantação de uma 

proposta de educação ambiental crítica e continuada.

Há quanto tempo está no Codema e qual sua maior 

memória de atuação no Conselho? 

Estou oficialmente no Conselho desde 2006, hoje represento o 
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Instituto de Defesa Educação e Integração Ambiental-IDEIA, mas no 

final dos anos 90 já existia uma proximidade com o Conselho, fazia 

parte do Movimento Ambientalista Regional-MAR. São inúmeras 

memórias, a recordação mais forte foi o persistente desejo em manter 

viva a Castanheira do Pará, foram muitas consultorias, viagens e 

pesquisas na tentativa de encontrar uma solução técnica para mantê-

la, que não comprometesse a segurança dos moradores.

As primeiras tentativas para encontrar uma solução foram em 1998, 

mas não houve avanços. A Castanheira era majestosa, mas estava 

comprometida com uma ferida na sua base, que só se agravou. Em 

2011 trouxemos uma Drª em fitopatologia que chamou a atenção 

para outra ferida, essa era a mais preocupante, pois com os ventos, o 

desalinhamento da copa poderia provocar a quebra justamente 

nessa parte do tronco. Só em 2013 o Conselho de Defesa do Meio 

Ambiente - CODEMA retoma a discussão sobre o tema em parceria 

com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, que busca 

uma consultoria ambiental para fazer uma avaliação da real situação 

da castanheira; em agosto de 2015 foi efetivada a contratação e 

avaliado que havia alto risco de queda. Com o parecer em mãos a 

SEMMA e o CODEMA buscam um empresa com capacidade técnica 

para iniciar a supressão da árvore, fato que só acontece em agosto de 

2016 depois que o município assinou um Termo de Ajustamento de 

Conduta-TAC com o Ministério Público Estadual/3ª Promotoria de 

Justiça de Valença.    

“Conhecer para preservar!” Essa é uma frase muito 

propagada pelos ambientalistas. A senhora acredita que 

a sociedade conhece o que pode perder? Como poderia 

justicar sua resposta? 

Não sabe e não conhece o que pode ser perdido. A sociedade só 

considera ter perdido algo quando estima um valor monetário, 

sentimental ou familiar, embora não seja isso que estamos vendo em 

plena pandemia. Penso que para preservar, não basta só conhecer é 

algo maior, é algo que vai além, é preciso ter intimidade, ter o 

sentimento de pertencimento e assim desenvolver uma relação de 
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cuidado, de zelo. Não mensuramos as perdas diárias que 

aconteceram, e continuamos sem ter a noção do que está em jogo.

A rotina dos consumidores não mudou, o apelo do mercado com suas 

campanhas de marketing é mais agressivo e o ativismo ambiental 

cada vez mais rechaçado pelo grande capital. No atual cenário, as 

instituições de pesquisas vêm sendo perversamente sucateadas, as 

fake news ganham status de primeira mão, furo de notícias, 

propagando a desinformação, indo na contramão dos objetivos de 

desenvolvimento sustentável. Mas eu acredito que ainda existem os 

“heróis da resistência” persistindo na multiplicação de saberes, 

fazendo o chamamento para uma qualidade de vida possível, sem a 

adoção dos modelos existentes. Haverá sempre uma alternativa para 

manter o equilíbrio na relação homem - natureza.

Ao seu olhar, quais as grandes ameaças ao meio 

ambiente na nossa região?

Penso ser a falta de uma agenda ambiental, planejamento estratégico 

de desenvolvimento. A região vive um eterno improviso, não 

percebemos um plano de governo a médio e longo prazo. A região 

tem uma posição geográfica estratégica, vários polos turísticos 

consolidados, a Baia Todos os Santos e Baia de Camamu, Morro de 

São Paulo, Ilha de Velha Boipeba, Garapuá, Itacaré, Guaibim, uma 

rica e diversificada gastronomia, patrimônio histórico cultural 

importante e um exuberante patrimônio natural. 

Existem atrativos primordiais para desenvolver o turismo de forma 

sustentável e de qualidade, mas ainda temos uma ação predatória, 

desarticulada, comprometendo toda a riqueza regional. Há sérios 

problemas que precisam ser resolvidos, e podem ser resolvidos se 

houver vontade politica e mobilização da população: a questão dos 

resíduos sólidos, saneamento básico e a falta de planejamento 

urbano que discipline o uso e ocupação do solo.

A partir da sua experiência como coordenadora do 

programa ATER e analisando sua participação direta 
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com agricultura familiar, que hábitos podem ser 

introduzidos no cotidiano para a promoção de um 

consumo consciente? E quais os impactos desse tipo de 

consumo para região?

Fui convidada para participar do programa como coordenadora 

pedagógica, para substituir a Assistente Social que saiu da equipe. 

Não participei do momento mais significativo que foi a construção do 

diagnóstico das comunidades e das unidades produtivas familiares-

UPF, mas encontrei um bom arquivo, e analisando os relatórios 

produzidos foi possível criar um cenário e montar as estratégias de 

ação.

O edital já trazia ações pré-fixadas e um cronograma bem amarrado, 

foi possível desenvolver um trabalho bem expressivo, a proposta do 

programa era atender as famílias, como foco o desenvolvimento rural 

sustentável, a superação da pobreza rural, sustentabilidade sócio 

ambiental e a transição para agroecologia, priorizando as questões 

de gênero. As famílias participantes tiveram a possibilidade de ter 

acesso a outras políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, 

além de aprenderem como fazer o planejamento da produção e 

promover a sustentabilidade financeira da propriedade. 

O programa atendeu 720 famílias de agricultores dos municípios de 

Valença, Taperoá e Jaguaripe. Provocar a mudança de hábito é algo 

bem demorado, mas se houver disponibilidade, as mudanças 

acontecem, foi o que experimentei quando acompanhava o trabalho 

dos técnicos, nas realizações das oficinas elaboradas com os temas 

sugeridos pela comunidade e os dias de campo nas atividades 

práticas. Mostrar que é possível produzir alimentos com qualidade e 

segurança, sem agrotóxico fazendo o manejo correto das culturas 

sem comprometer os recursos naturais, tais ações podem promover 

na comunidade uma melhor qualidade de vida com segurança 

alimentar, além de aumentar a renda.

Há algum tempo, a cidade de Valença contava com o 

Jornal Andada, uma produção do Instituto Idea, 

coordenado pelo ambientalista Carlos Eduardo Alves da 
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Rocha Passos. Hoje, quais os veículos de comunicação 

voltados às questões ambientais? Como o CODEMA tem 

divulgado suas ações em defesa do meio ambiente à 

comunidade?

É lamentável que o Jornal Andada tenha deixado de circular, era um 

instrumento valioso para a educação ambiental, perdemos uma 

importante ferramenta de conhecimento e informação. Não sei se 

circula algum informativo que tenha a educação ambiental com 

pauta principal, o Andada era único. Penso que as instituições de 

ensino façam com regularidade alguma publicação com a temática. 

As redes sociais, as emissoras de rádio, o jornal local, apenas trazem 

uma matéria ou outra, notícias pontuais. O CODEMA tem espaço 

quinzenal em uma emissora de rádio e vem trazendo temas 

pertinentes às demandas ambientais do município.  

Após quase 2 anos de pandemia, o que a senhora notou 

de mudanças signicativas para o ecossistema da região 

e para agricultura familiar? Quais devem permanecer e 

quais devem ser extintos imediatamente?

Se houve mudanças significativas, não tenho como mensurar, pois a 

vida continuou com a mesma dinâmica, não ouvi dizer que alguma 

fábrica, roldão de dendê tenha fechado ou parado a produção.

Quanto à agricultura familiar não sei informar, pois o programa de 

ATER tinha prazo de três anos, acabou antes da pandemia, algumas 

agricultoras trazem seus produtos para uma feirinha da agricultura 

familiar promovida pela Cooperativa Feminina da Agricultura 

Familiar e Economia Solidária-COOMAFS e abastecem o posto de 

vendas da economia solidária.* 
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GEOTECNOLOGIAS E O USO DO 
TERRITÓRIO PESQUEIRO: O CASO 
DO POVOADO SÃO PEDRO EM 
JARAMATAIA, ALAGOAS – BRASIL

José Lucas Nunes de Farias

Jovem pesquisador do egresso do Instituto Federal de Alagoas/ IFAL 
– Campus Batalha, bacharelando do curso de Administração pela 
Universidade Federal de Alagoas/UFAL

Matteus Freitas de Oliveira

Orientador – IFAL / IFBA campus Valença

5

espaço por excelência das relação esta-

Obelecidas pela pesca artesanal em inú-
meros trabalhos de pesquisa, apresentam 

os territórios pesqueiros constituídos apenas pela 
unidade água, embora, para acessar o ambiente 
aquático, os pescadores e pescadoras estabele-
cem relação com a terra (Rios, 2019). Essa prerro-
gativa nos desafia enquanto pesquisadores juvenis 
a compreender a relação dialética entre terra e 
água estabelecida na territorialidade da pesca 
artesanal de norte a sul do Brasil, tanto em ambi-
entes marinhos quanto continentais (Germani, 
2007). 
A experiência que nos propusemos socializar é 
resultado de intervenções no campo da pesquisa e 
da extensão, durante os anos de 2017 à 2018,a-
provada pelo Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica e em Desenvolvimento Tecno-
lógico e Inovação Instituto Federal de Alagoas 
IFAL/CNPQ/FAPEAL no edital nº 03 PRPI/IFAL, de 
11 de maio 2017, intitulada como “Mapeamento 
do uso e cobertura do solo da Colônia de Pesca-
dores do povoado de São Pedro, Jaramataia - AL, 
com uso de Geoprocessamento”. Este estudo 
concentra-se em ambiente lacustre localizado no 
Sertão de Alagoas, na região Nordeste do Brasil, 
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onde situa-se a comunidade pesqueira da Colônia Z-29 
(ver figura 1), que a mais de 50 anos reorganizou o territó-
rio rural do município de Jaramataia, a partir da criação do 
açude pelo Departamento Nacional de Obras Contra a 
Seca - DNOCS, possibilitando que uma população pobre, 
de municípios circunvizinhos, se estabelecessem em suas 
margens criando a territorialidade da pesca artesanal no 
maior açude do interior do estado (FARIAS et al., 2019). 
Visando compreender as relação para além da área aquá-
tica, essa pesquisa objetivou identificar os principais tipos 
de usos e cobertura do solo na área de mobilidade dos 
pescadores e pescadoras da Colônia Z-29 do povoado 
São Pedro em Jaramataia- AL, com área correspondente a 
242,973 Km², afim de problematizar as relação com a 
terra que são pouco discutidas quando se trata de pesqui-
sas em áreas de pesca.

Para realização da pesquisa utilizamos os dados primários 
gerando análise espectral dos alvos das imagens de satélite 
LANDSAT 8, cena 215/067 (estação seca do dia 
04/02/2017 e outra úmida referente ao dia 05/12/2017) 
e por meio da coleta de dados de campo, no qual contri-
buindo para a compreensão do comportamento sazonal da 
vegetação de Caatinga e da dinâmica de redu-
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Figura 1: Área de localização do estudo



ção/ampliação dos corpos d'água em sua dinâmica de 
respostas espectrais aos sensores, contribuindo para as 
análises espaciais. A imagem da estação úmida foi proces-
sada com auxílio de softwares que compõem o universo 
das geotecnologias, tais como o Envi 5.3, o ArcMap 10.5, 
o Qgis 2.18 e o Google Earth; por sua vez os pontos de 
controle de campo foram coletados com o GPS Garmin 
Etrex 30 (ver figura 2). 

No Processamento Digital da Imagem – PDI realizamos a 
classificação supervisionada testando vários algoritmos de 
separação de respostas espectrais. Contudo, os resultados 
mais satisfatórios, no que tange a discriminação e separa-
bilidade dos alvos, foram resultantes da classificação por 
meio do algoritmo Distância de Mahalanobis, que interpo-
lou os dados rasters da imagem de satélite derivando 8 
classes correspondendo as orientações do manual de uso e 
cobertura da terra do IBGE (2013). Esse algoritmo é basea-
do na equação 1 abaixo:
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Figura 2: Imagem de satélite (Landsat 8) 
da área de estudo na estação úmida.



Em que: Dm (x, y) é a distância dois vetores de cores (x e y) 
e A-1 se trata da matriz de covariância inversa calculada 
partindo de uma distribuição multivariada de entrada (VALE 
et al., 2018). Em virtude da presença marcante de peque-
nas propriedades rurais e da resolução de 30 metros da 
imagem LANDSAT realizamos a pós-classificações onde foi 
utilizado um filtro Majority Minority Analysis para ameniza-
ção dos pixels com resposta espectral confusa, deixando o 
resultado mais limpo o qual foi submetido a vetorização 
para finalização em ambiente de Sistema de Informações 
geográficas – SIG. 
As 8 classes delimitadas de acordo com a metodologia do 
IBGE (2013) foram reconhecidas por fotointerpretação e 
indicadas para a área de treinamento na classificação 
supervisionada, no qual permitem que o operador delimite 
por critério de homogeneidade as classes que serão gera-
das a partir da fotointerpretação. 
Entre os classificadores supervisionados testados, a melhor 
separabilidade e discriminação das 8 classes foi realizada 
pelo algoritmo Distância de Mahalanobis, que é pondera-
do pelo número do desvio padrão, sendo susceptível à 
dispersão da distribuição dos valores usados para o treina-
mento (MOREIRA et al., 2016). As classes discriminadas 
foram: Área Urbana, Corpos D'Água com Destaque à 
Pesca Artesanal, Lavoura Permanente, Lavoura Temporária 
ou Pastagem, Estepe Estacional Arborizada, Savanas Estépi-
cas Arborizadas, Savanas Estépicas Secundárias e Solo 
Exposto que podem ser vistas na figura 3 abaixo, que de-
monstra o resultado obtido pela classificação supervisiona-
da Distância de Mahalanobis. 

A Distância de Mahalanobis conseguiu satisfatoriamente 
estabelecer um grau de separabilidade, apresentando um 
pequeno conflito entre a classe referente a área urbana 
com o leito arenoso e rochoso do rio Traipu, por possuírem 
a mesma resposta espectral devido a composição química 
dos materiais utilizados para a calçamento da cidade. 
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Ademais, constatou-se que a classificação apresentou ruí-
dos, necessitando assim de uma etapa de pós-classificação 
para removê-los.

A Distância de Mahalanobis conseguiu satisfatoriamente 
estabelecer um grau de separabilidade, apresentando um 
pequeno conflito entre a classe referente a área urbana 
com o leito arenoso e rochoso do rio Traipu, por possuírem 
a mesma resposta espectral devido a composição química 
dos materiais utilizados para a calçamento da cidade. 
Ademais, constatou-se que a classificação apresentou ruí-
dos, necessitando assim de uma etapa de pós-classificação 
para removê-los.
A primeira classe delimitada foi a “Área Urbana” que cor-
respondeu aos conjuntos populacionais edificados que se 
encontram espalhados no recorte da área de pesquisa 
totalizando 2% da área da poligonal, tais como a Comuni-
dade de São Pedro e o povoado de Campo Alegre (Bacu-
ral), além da cidade de Jaramataia. A segunda classe A 
segunda classe correspondeu aos “Corpos d'água”, tendo 
como maior destaque o açude onde se realiza à atividade 
pesqueira continental artesanal. Conhecido como açude 
DNOCS, o corpo d'água possui 340 hectares e uma capa-
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Figura 3: Mapa final do uso e cobertura do solo, construído 
através da classificação Distância de Mahalanobis.



cidade de 19.000 m³, ocupando cerca de 1% da poligonal 
estudada, e é nele em que os pescadores e pescadoras 
extraem as tilápias, corvinas e camarão de água doce para 
promover a soberania alimentar e o excedente é comercia-
lizado nas feiras dos municípios circunvizinhos. 
A terceira classe delimitada foi a referente às “Lavouras 
Permanentes” que correspondeu a culturas que não preci-
sam de replantio ao fim de uma safra, entre as mais co-
muns estão à cultura da palma forrageira, utilizadas como 
alimento auxiliar na atividade pecuarista e corresponde a 
22% da poligonal. Geralmente essa plantação não possui 
vínculo com o pescador e pescadora artesanal, visto que os 
mesmos não possuem a posse da terra rural e consequen-
temente a políticas públicas de incentivo à produção agrá-
ria. Na quarta classe identificamos as “Lavouras Temporári-
as e Pastagens” praticada pelos colonos e os proprietários 
de terra por meio da agricultura e pecuária de subsistência, 
com destaque ao milho, feijão e mandioca - gêneros mais 
comuns ligadas à agricultura familiar -no qual correspon-
dem a 6% da área de estudo.
A quinta classe referente à “Estepe Estacional Arborizada” 
que ocupa 37% do recorte de análise, não faz parte da 
metodologia do IBGE (2013), porém apresenta uma ex-
pressão territorial muito significativa na área estudada. Essa 
vegetação apresenta um porte menor, mais arbustivo e um 
espaçamento considerável, além de ocorrência de gramí-
neas, cactáceas e bromeliáceas, como as tradicionais 
zonas de transição, sobretudo entre o Agreste e o Sertão do 
Nordeste do Brasil. A sexta classe totaliza cerca de 6% da 
poligonal referente a classe “Savanas Estépicas Arboriza-
das” no qual reúne a ocorrência de uma vegetação com 
porte maior, mais densa e com alta biomassa concentrada 
em função da altimetria acentuada graças a presença da 
Serra de Santa Cruz.
A sétima classe corresponde às “Savanas Estépicas Secun-
dárias”, localizada com maior frequência na porção Norte 
do recorte, no município de Major Isidoro, e se alonga até 
porção Leste em direção aos munícipios de Girau do Ponci-
ano e Traipu totalizando 24% da área. Essa classe se ca-
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racteriza pela presença de extratos vegetacionais de porte 
médio e de ocorrência espaçada que entre uma e outra 
planta ocorrem as espécies rasteiras e trançadas. Por fim, 
temos os “Solo Exposto” ocupando 2% das áreas que 
foram arrasadas pelo processo de desmatamento visando o 
uso intensivo para cultivos ou pastagem.
No que se refere ao território pesqueiro notamos que não 
existe aproveitamento da borda do açude para uso agrícola 
que articule a comunidade em outras cadeias produtivas 
para além da pesca. Segundo Oliveira et al. (2017) os 
pescadores não possuem a posse das terras e nem o reco-
nhecimento de sua territorialidade. Além disso a pesca 
artesanal apresenta-se limitada e em risco, já que parte do 
esgoto e do lixo das áreas edificadas (povoados e sede 
municipal) despejam esses rejeitos no açude. A ausência do 
agente Estado na geração de estratégias e capacitação 
técnica são sinais do conflito territorial velado, que tenta 
desarticular o território da pesca artesanal e manter a con-
centração de terras nas mãos da burguesia rural do sertão 
alagoano.
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O DECLÍNIO DA PRODUÇÃO DE 
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Jovem pesquisador do Colégio Estadual de Bandiaçu – Conceição 
do Coité

Sandra Maria Ferreira de Souza

Orientadora

5

sisal é uma planta originária do México, 

Oque se adaptou bem às condições climá-
ticas do semiárido brasileiro. A partir do 

beneficiamento da planta, é produzida uma fibra 
biodegradável que pode ser utilizada na fabrica-
ção de diversos produtos como barbantes, cordas, 
tapetes e carpetes. 
O Brasil é o maior produtor de Sisal no mundo 
(SILVA, 2021) tendo como destaque o Território de 
Identidade do Sisal na Bahia, composto por 20 
municípios que têm o sisal como a atividade eco-
nômica predominante.  No entanto, existe uma 
série de problemáticas relacionadas à cadeia 
produtiva do sisal como: a baixa remuneração dos 
trabalhadores, membros mutilados, péssimas 
condições de trabalho e falta de apoio estatal 

34 Foto: Rafael Carneiro
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para o melhoramento das condições de trabalho. Todos 
esses fatores têm contribuído para o declínio do plantio e 
cultivo dessa planta. 
Origem e cadeia produtiva do sisal

O sisal é uma planta, cujo nome científico é agave sisala-
na, foi trazida do México para o Brasil por volta de 1910 
(SANTOS; BRANDÃO, 2021) para ser usada como planta 

ornamental e cerca viva, depois foram descobertas outras 
finalidades para a planta. O sisal é utilizado na fabricação 
de cordas, tapetes e muitas outros produtos.
De acordo com SANTOS (2010), a cadeia produtiva do 
sisal divide-se em fase rural e urbana. Na fase rural aconte-
ce o plantio, o corte da palha, o transporte, o desfibramen-
to, o transporte e a secagem. Na fase urbana ocorre princi-
palmente os beneficiamentos e o transporte, direcionando 
ao mercado interno e externo, conforme pode ser visto no 
esquema da cadeia produtiva do produto a seguir:
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O Distrito de Bandiaçu, situado no município de Conceição 
do Coité no território do sisal no estado da Bahia foi o 
lócus da pesquisa que tem como problemática o declínio 
da produção de sisal e suas causas.
De acordo com a pesquisa realizada com os trabalhadores 
do campo que responderam questionário sobre o plantio e 
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Figura 01: Esquema da cadeia produtiva do Sisal.
Fonte: SANTOS, (2010)  

Foto: Rafael Carneiro
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extração da fibra e beneficiamento nas sisaleiras, onde o 
sisal passa por uma separação e preparação para a fabri-
cação de seus derivados. 
Diante das respostas obtidas percebeu-se que os fatores 
que levaram ao declínio da produção de sisal foram: longo 
período entre a plantação e a colheita, longos períodos de 
estiagem, o que compromete a produção, baixa adesão de 
pessoas ao trabalho por causa das condições insalubres. 
Não houve avanço tecnológico para otimizar o processo de 
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produção e beneficiamento da fibra: as máquinas continu-
am quase como a primeira criada a muitos anos, conforme 
pode ser visto na imagem a seguir: 
Na realidade, a atividade com o sisal no distrito Bandiaçu, 
assim como em toda a região, tem declinado muito: o 

Foto: Rafael Carneiro
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cultivo da planta  tem perdido sua força ao longo dos 
anos, devido as técnicas de plantio e o beneficiamento 
serem ainda muito rudimentares e há baixa adesão de 
pessoas ao cultivo e beneficiamento da fibra por causa das 
condições insalubres, o que tem contribuindo imensamente 
com a perda de competitividade no mercado de trabalho. 
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Assim, é necessário investimentos para o melhoramento das 
técnicas de beneficiamento e melhores condições de traba-
lho para os sisaleiros.
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MANGUEZAL: UMA DISCUSSÃO 
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Rita de Jesus Santos 
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Rosangela Patrícia de Sousa Moreira 
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5

Por todos os lados vê-se a desigualdade entre o 
“rico” e o “pobre”, expressa entre as construções na 
exigência e/ou qualidade da infraestrutura. Com 
isso, a paisagem urbana refletirá a segregação 
espacial de uma distribuição de renda estabelecida 
no processo de produção e a interrelação entre os 
fatores físicos e os sociais na expressão material da 
unidade contraditória de relações entre a sociedade 
e natureza. Portanto o espaço se reproduz 
desigualmente (Santos, 2011).

manguezal é um ecossistema de transi-

Oção que fica situado exatamente entre o 
meio marinho e o meio terrestre, o que 

justifica sua rica biodiversidade. O Brasil apresen-
ta uma das maiores áreas de manguezais do 
mundo, servindo de moradias para uma grande 
quantidade de aves e animais como molusco, 
crustáceos, anfíbios, mariscos, mamíferos e até 
mesmo seres humanos. Além da importância 
econômica, essas áreas são atrativas economica-
mente, pois gera ampla fonte de renda com a 
captura e venda de algumas dessas espécies. 
A presente investigação acontece na comunidade 
da Graciosa, que geograficamente está situada 
no Baixo Sul da Bahia, em uma área periférica da 
cidade de Taperoá, exatamente na fronteira com 
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o Município de Valença. No entanto, há uma pequena 
quantidade de casas que fazem parte do outro município, 
porém os moradores sentem-se taperoense, devido suas 
demandas como compras, estudos e assistências médicas 
serem todas supridas em Taperoá, visto que seu centro se 
encontra mais próximo. Cabe ressaltar que Graciosa é uma 
das 747 (setecentos e quarenta e sete) comunidades rema-
nescentes de quilombolas da Bahia, as quais já foram 
certificadas pela Fundação Cultural Palmares (FPC). A 
localidade tem sua economia baseada na pesca e maris-
cargem de espécies como aratu, caranguejo, siri, ostra, 
camarão e peixes. Apesar de abrigar uma fauna e flora 
exuberantes, essa área é ocupada por uma comunidade de 
pescadores e marisqueiras em busca de sustento, que, 
consequentemente, foi entulhado para construção de mora-
dias. 
Segundo Santos (2011, p.19) com o crescimento da popu-
lação em áreas de ecossistemas naturais, a qualidade do 
ar e da água são alterados, acarretando impactos para a 
qualidade de vida da população resultante de desequilíbri-
os ambientais. Assim sendo, a ocupação desses espaços se 
dá em função da vulnerabilidade socioeconômica dessas 
comunidades, como a falta de acesso à moradia ou em 
busca da sustentabilidade de seus entes. Portanto, essa 
comunidade ocupa os manguezais, mudando a paisagem 
natural e contribuindo para degradação do solo e do rio, 
assim como para o desaparecimento ou redução da popu-
lação de algumas espécies nativas, tudo isso, devida con-
sequência do processo acelerado de urbanização.  
Durante o percurso metodológico alguns autores foram 
utilizados como embasamento para a construção da pes-
quisa, tomando como norte, a discussão de Almeida 
(2008, p.54). O autor também compreende que a ação de 
sedimentação/aterramento dos manguezais está intrinseca-
mente associada à supressão das áreas aterradas e a con-
sequente eliminação das espécies de mangue. Para o 
mesmo essas ações trazem danos à natureza, com o custo 
do desaparecimento direto do ecossistema manguezal e 
junto com ele a vida marinha, considerando que o man-
guezal é o berçário de inúmeras espécies que povoam os 
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oceanos. 
Houveram outros autores que também contribuíram em 
nossa caminhada, como Santos (2011), que discute acerca 
do crescimento da população mundial, em especial a urba-
nização em áreas sensíveis como manguezais, assim como, 
a geração de resíduos tem pressionado os ecossistemas e 
contribuído nas mudanças em nosso planeta. 
As supressões nas áreas de manguezais em Graciosa são 
claramente visíveis, possibilitando então o questionamento 
sobre esse processo, fruto da implantação de uma comuni-
dade nesse espaço. No entanto, esse estudo tem como 
objetivo revelar quais os principais motivos da urbanização 
sobre manguezal na comunidade da Graciosa, assim 
como, discutir os impactos dessa ocupação nesse ecossiste-
ma. Sendo necessário, portanto, analisar as condições 
socioeconômicas dos moradores dessa comunidade e dis-
cutir a relação dos graciosenses com o manguezal. 
Com as construções de imóveis da população da Graciosa 
nas áreas de manguezal, e com o objetivo dessa pesquisa 
exposto acima, foram empregados como métodos de cole-
ta de dados, registros de imagens para identificação visual 
dos problemas, com o propósito de caracterizar a ocupa-
ção. Utilizamos também, leituras de artigos e livros para 
fundamentar teoricamente nossa discussão. Em seguida, 
foram aplicados questionários de cunho quantitativo e 
qualitativo, com o rol 10 (dez) perguntas, abrangendo 13 
(treze) famílias.
Foi constado que os moradores apresentam um baixo nível 
de escolaridade, o que se reflete nas limitações empregatí-
cias e por seguinte, na renda. Sendo esse, um dos principa-
is motivos para estarem habitando uma área em condições 
de insalubridade. A situação se apresenta ainda mais gra-
ve, pois aquela população não conta com apoio estrutural 
das prefeituras da cidade de Valença e Taperoá, em busca 
de alternativas para melhoria da qualidade de vida, a exem-
plo das instalações de energia elétrica feitas por eles mes-
mo, sem nenhuma segurança ao imóvel ou às próprias 
famílias.  

De acordo com os dados obtidos através da aplicação dos 
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questionários e as pospositivas de discussão advinda dos 
autores, consta que a comunidade da Graciosa, por ter 
moradores tradicionais quilombolas e por sua maioria está 
em condições de alta vulnerabilidade socioeconômica, esse 
fato, lhes furtam condições financeiras para aquisição de 
um terreno apropriado, Além disso, a comunidade é consti-
tuída por parentescos, múltiplas gerações, promovendo 
uma ideia de pertencimento e apego afetivo ao local, assim 
impedindo a migração para outros espaços, e por conta 
disso, sobrecarregando o ecossistema. Por outro lado, esse 
povoado é constituído em sua maioria por pescadores e 
marisqueiras, o que explica as casas estarem localizadas 
em pontos estratégicos na beira do cais. Essa opção facilita 
a realização do trabalho pesqueiro, uma vez que as canoas 
se encontram próximas as moradias dos pescadores, muitas 
vezes, em seus próprios quintais. 
Evidenciou-se também durante o estudo, que a maioria dos 
entrevistados possuem um baixo nível de escolaridade, 
refletindo diretamente na condição de vida, atingido um 
nível de pobreza considerado alta. Por estarem em um local 
desprovido financeiramente, onde necessitam degradar o 
mangue para o levantamentos dos imóveis. Nesse sentido, 

Esgoto passando por baixo da casa
Foto: Willian Campos, 2019
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a comunidade contraria a ideia de sustentabilidade ambien-
tal descrita por Sachs(1993): 
“Sustentabilidade ambiental, refere-se à manutenção da 
sustentação dos ecossistemas, o que implica a capacidade 
de absorção e recomposição dos ecossistemas em face das 
agressões antrópicas.”

Portanto, a comunidade vem sofrendo com a perda do es-
tuário e da vegetação gradativamente, isto é, a falta de 
conhecimentos ecológicos e sustentável traz um problema 
que só poderá ser sentida por gerações futuras, que convive-
rá com a enorme redução dos recursos extraídos do ecossis-
tema manguezal para as suas próprias sobrevivência. 

A partir da pesquisa de campo, onde foi empregado um 
questionário com os moradores, foi possível notar que uma 
esmagadora quantidade dos residentes da comunidade não 
tem a noção dos riscos de estar morando sobre o ecossiste-
ma, o que torna a situação mais preocupante, uma vez que 
as supressão descontrolada resultará sobrecarregando o 
ecossistema, diminuindo sua produtividade e tamanho. 

Tendo em vista as problemáticas apresentadas no caminhar 
desta pesquisa científica e pelo convívio diariamente na 
comunidade, ponderar-se-á concluir que as famílias da 
comunidade da Graciosa estão em um nível de pobreza que 
reflete diretamente nas condições das suas casas, tendo uma 
estrutura simples e de modo que não traz segurança para 

Você conhece os riscos de morar/fazer 
casas em áreas de Manguezais?

Sim

77%

23%

Não

Gráfico 1: Resultado dos relatos dos moradores, afim de saber seus
 conhecimentos sobre o perigo das suas residências no manguezal.



aquela população, entretanto, nenhuma medidas cabíveis  
são tomadas para que aja um realocamento daquelas famí-
lias para lugares mais adequados sem haver um prejuízo  
para os moradores e para o ecossistema manguezal. 
Partindo da ideia de sustentabilidade descrita acima, é 
evidente que na comunidade não apresenta ações de con-
servação sobre o espaço no qual é de suma importância 
para a flora e fauna marinha que são dependentes do espa-
ço para sua estadia e reprodução, além da própria prote-
ção daqueles indivíduos. Outrossim, aquele grupo de pes-
soas se encontram em outros riscos como a invasão da 
água da maré em suas casas quando cheias, podendo-lhes 
causa uma perda material irreparáveis, a falta de assistên-
cia médica e pela propriedades insalubres construídas sobre 
uma área de proteção permanente, protegida e fiscalizada 
pelo órgão público, assim como a Marinha brasileira, que 
tenta realocar sem seguro nenhum a população, com a 
justificativa de devastação e redução do ecossistema man-
guezal. 
Contudo, pode-se afirmar que, mesmo com a agressão 
ambiental gerada pelo crescimento desordenado em área 
indevida, os moradores que construíram seus imóveis neste 
ecossistema, assim o fizeram em função da falta de oportu-
nidades empregatícias, o que refletiu nas condições socioe-
conômicas e nas limitações para aquisição de terrenos em 
áreas mais firmes.
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IFBA  Campus - Valença
Foto: Patrícia Moreira, 2021

Hoje, corredores vazios, mas 
esperançosos por dias cheios 

de vida e sonhos.
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