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RESUMO
A ocupação e exploração desordenada das terras, incluindo o crescimento
urbano, têm desempenhado papel de grande importância nas alterações antrópicas
ocorridas no município de Santa Inês – BA, situada na sub-bacia do Rio Jiquiriçá, Bacia
do Recôncavo Sul. Com base no diagnóstico da situação socioambiental do município
em estudo, buscou-se a sensibilização dos moradores, para recompor e preservar o rio
Jiquiriçá, bem como sua mata ciliar. Para tanto, foram utilizadas abordagens
participativas na construção de estratégias educativas de relevante interesse e
contextualização para a comunidade envolvida, criando oportunidades para a reflexão,
disseminação e efetivação de ideias e práticas conservacionistas. Assim, a pesquisa
objetivou analisar a situação socioambiental que afeta o estado de conservação do Rio
Jiquiriçá, no intuito de observar e entender os fatores que comprometem sua integridade
ambiental e a percepção dos atores influenciados e influenciadores das possíveis
estratégias educativas a serem propostas. Ao mesmo tempo, pretende propor estratégias
de desenvolvimento de ações de preservação e restauração da área em foco, dirigidas às
instituições educacionais, principalmente o IF Baiano Campus Santa Inês, prefeitura e
órgãos afins, utilizando técnicas de educação, sensibilização e conscientização
ambiental. O desenvolvimento do trabalho inclui o diagnóstico da área em estudo, com
a observação dos fatores que afetam o ambiente, tomando como base, imagens de
satélites e o social por meio da aplicação de questionários estruturados junto à
comunidade ribeirinha e gestores. De acordo com o cruzamento das informações
obtidas, se estabeleceu a base de dados contendo a interpretação e avaliação de
informações de laboratório e campo, para a preparação das diversas ações a serem
propostas nas estratégias que servirão de ponto de partida para a elaboração do roteiro
de reuniões e encontros com a comunidade. Como a proposta engloba estudos
socioambientais, justifica-se a importância da participação de representantes da
iniciativa privada e das instituições públicas. Com base nos resultados se pode afirmar
que o avançado estado de deterioração ambiental compromete a todos os envolvidos, e
esta, somada ao conhecimento da percepção do ambiente pela comunidade estudada, e
ainda, pela falta de atuação efetiva dos órgãos competentes, é de extrema urgência a
busca da tomada de decisão para minorar os efeitos deletérios da degradação dos
recursos naturais no município de Santa Inês. Com isso, a promoção da E.A. vem como
uma das soluções para transformar e recuperar a saúde ambiental e social necessária
para prática das medidas de uso dos recursos naturais no município. Conclui-se de
forma clara a necessidade de estreitar o abismo que se abre, aparentemente, entre o
estudo técnico cientifico ambiental e os assuntos que social e sociologicamente
influenciam o binômio homem-natureza. Ao final deste trabalho, foi elaborada uma
cartilha que divulga a situação atual do Rio Jiquiriçá. Esse material será distribuído em
escolas públicas, privadas e em associações, como produto concreto de contribuição à
implementação das ações aqui apresentadas.
Palavras- Chave: Educação ambiental, Rio Jiquiriçá, Estratégias educativas.
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ABSTRACT
The occupation and the disorderly exploitation of land, including urban growth, have
played major role to anthropogenic changes in the County of Santa Ines. - BA, located
in the sub-basin of the Rio Jiquiriçá, Basin Recôncavo Sul. Based on the diagnosis of
the study area’s environmental situation, the author sought to raise awareness of the
residents, to restore and to preserve the Jiquiriçá River and its riparian vegetation.
Therefore, participatory approaches were used in the construction of educational
strategies, considered of relevant interest within the context of the community involved,
creating, at the same time, opportunities for reflection, dissemination and execution of
ideas and conservationist practices. Thus, the research aims to analyze the
environmental situation affecting the conservation status of the Jiquiriçá River, in order
to observe and understand the factors that undermine its environmental integrity and the
perception of affected stakeholders and influencers of possible educational strategies to
be proposed. At the same time, it intends to propose actions to preserve development
strategies for restoration of the focus area, targeting educational institutions, especially
the Baiano Federal Institute (IFBaiano), at Santa Ines campus, besides the city and
related agencies using technical education, cognizance and environmental awareness.
The development work includes the diagnosis of the study area, with the observation of
the factors that affect the environment, based on satellite images. Social aspects were
included through the use of structured questionnaires along the riverside community,
and interviewing managers, also. Crossing the pieces of the obtained information, it was
established the database containing the interpretation and evaluation of laboratory and
fieldwork’s data as the base for preparation of the various actions to be proposed in the
strategies, which will serve as the starting point for the planning of the script meetings
and community’s consultation. The participation of representatives of private and public
institutions is explained because the study’s proposal includes socio-environmental
studies. Based on the results it is possible to say that, there exist an advanced state of
environmental deterioration which is committed to all involved. In addition, the level of
knowledge gotten during the study about the community’s environmental perception
and the lack of effective action by the competent bodies allows to say that it is of
utmost urgency to search decision making to mitigate the deleterious effects of
degradation of natural resources in the whole study area of Santa Ines. Thus, the
promotion of Environmental Education comes as a solution, among others, to transform
and recover the environmental and social health so necessary to practice a good set of
policies for natural resources’uses in Santa Ines. The conclusion is clearly the need to
narrow the gap, apparently opened, between the environmental scientific and technical
study and the social and sociological issues that influence man-nature binomial relation.
At the end of this work it a brochure was created to disclose the current state of Jiquiriçá
River. This material will be distributed in public and private schools and associations, as
a contribution to implement the actions presented here.
Key-words: Environmental Education, Jiquiriçá River, educational strategies.
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1. INTRODUÇÃO

"Quando o homem aprender a respeitar
até o menor ser da criação (...), ninguém
precisará ensinar-lhe a amar seu
semelhante''.
Albert Shweitzer

Diversos autores tais como: Krug (2009); Miller (2007) e Holdren e Ehrlich (1971)
definem impacto ambiental como qualquer alteração do meio ambiente, causada por qualquer
forma de matéria ou energia resultante das atividades antrópicas, que direta ou indiretamente
afetam a saúde, a segurança, o bem estar da população, as atividades sociais e econômicas, a
biota e as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente.
A exploração dos recursos naturais de maneira sustentável requer a avaliação das
condições do ambiente, como subsídio para a exploração e manutenção do seu uso de forma
racional. A ausência de estudos científicos, informações e orientações educacionais adequadas
podem incorrer em impacto negativo para a estrutura socioambiental de qualquer região.
A educação de uma maneira geral constitui-se em uma das oportunidades do indivíduo
ampliar seus horizontes, buscando novos caminhos do ponto de vista social, cultural e
profissional, a qual poderá ocorrer em ambientes formais destinados a tal finalidade, bem
como nos diversos espaços informais oportunizando novas aprendizagens.
A adoção da prática da Educação Ambiental (EA), objetiva instalar o elo entre o
conhecimento científico e tecnológico, com a mudança de valores e atitudes dos sujeitos com
o ambiente, isto implica em respeito aos seres humanos e aos recursos naturais, formando
assim uma consciência ambiental e difundindo novas práticas socioambientais com resultados
significativos na cultura e no desenvolvimento regional.
Após essa discussão, contextualiza-se o município de Santa Inês pelas práticas que
vem sofrendo e impactos ambientais de variadas formas, de grande magnitude, sobre o solo, a
vegetação, a fauna e principalmente sobre os recursos hídricos.
As águas do município em questão, em épocas anteriores abundantes e límpidas,
atualmente parecem desaparecer a cada dia, deixando a região mais seca, mais poluída e com
vegetação menos exuberante, onde o crescimento urbano e a falta de orientação na exploração
da agricultura e pecuária contribuem para tal situação. Para exemplificar, destacamos: a
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erosão aparente dos solos, principalmente os declivosos, a falta da mata ciliar de proteção das
encostas e o assoreamento do rio, a diminuição da profundidade do rio por causas da
deposição de sedimentos e resíduos sólidos, o aumento da turbidez das águas por descarga de
esgotos “in natura” no seu curso.
Com este cenário de degradação, então, tomamos o rio como objeto de estudo. Dentro
da perspectiva da educação, tais fatos indicam a emergência em se tratar as questões
ambientais naturalmente associadas à conscientização da comunidade local.
Diante da trajetória vivenciada nas instituições educacionais pelas quais já passamos, e
especificamente no ano de 2006, quando ingressamos na Antiga Escola Agrotécnica Federal
de Santa Inês, hoje, Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia IF-Baiano, Campus
Santa Inês, via concurso público, como Pedagoga – Supervisora Pedagógica, estando antes,
integrada a outros trabalhos, junto às Escolas Estaduais e Municipais de Santa Inês e Ubaíra
começamos a perceber a real necessidade de estudos associando o social e o ambiental.
Sendo então profissional da educação e cidadã, preocupada e sensibilizada com a
formação do indivíduo e do meio ambiente em que este se encontra inserido, permanecemos
no incomodo desde então, quanto ao estado em que se encontrava nesta época a situação do
Rio Jiquiriçá e a sua interação com a comunidade, fato este, em estado decadente ao longo
dos anos em que nos estabelecemos no município de Santa Inês.
Assim, desde o início dessa nossa caminhada profissional, existe a inquietação e o
desafio em busca de soluções, ou ainda, de despertar a iniciativa junto às Instituições
responsáveis, no intuito de minimizar ou mesmo solucionar os problemas socioambientais que
ameaçam a integridade do Rio Jiquiriçá e seu entorno, e a sensibilização da comunidade
quanto a essas questões. Mesmo atualmente, enquanto fazemos parte do Conselho Municipal
de Educação no município de Santa Inês, como representante do IF Baiano Campus Santa
Inês, tentamos concretizar a ideia neste foco, mas sem encontrar efetivamente instrumentos
para colocar em voga essas ansiedades.
Ao participar como candidata junto ao Mestrado em Gestão e Tecnologias Aplicadas à
Educação, na Universidade do Estado da Bahia – UNEB, já vislumbrava a oportunidade de
colocar em prática as propostas como professora e cidadã. Essas reflexões que sempre nos
instigaram nos conduziram para realização desta pesquisa no campo da temática ambiental,
intitulada de “Fragilidades e ameaças na conservação do Rio Jiquiriçá no município de Santa
Inês - Bahia: potencialidades das estratégias educativas”.
Afinando o tema, depois de inúmeros questionamentos e viabilidades, chegou-se à
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proposta supracitada. Nessa perspectiva, o problema foco da pesquisa refere-se à situação
crítica em que se encontram as condições socioambientais do município de Santa Inês –
Bahia, que afeta o estado de conservação do seu rio principal, o Jiquiriçá e seus afluentes,
comprometendo a sua integridade ambiental no que se refere à qualidade e quantidade das
suas águas, sua proteção vegetal (mata ciliar), a flora e fauna aquática. Esses parâmetros,
quando comprometidos de forma negativa, precisam ser estudados minuciosamente,
respeitando o conjunto como um todo, com vista à busca de soluções, e essas, estão
diretamente ligadas à percepção dos atores que influenciam e são influenciados pela atual
realidade do município.
Neste cenário, foram identificados os problemas socioambientais no entorno do rio
Jiquiriçá no município de Santa Inês-BA, com o uso de imagens satélite como ferramenta de
observação do estado de conservação da área. Na construção de estratégias educativas
contextualizadas e relevantes, foram desenvolvidas e aplicadas abordagens participativas,
utilizando a percepção da comunidade envolvida, com a reflexão e disseminação de ideias,
ações e práticas conservacionistas, o que resultou na elaboração de material educativo,
didático e divulgativo com intuito de informar e sensibilizar os diversos atores municipais
para implementação das estratégias de conservação e recuperação da área em estudo.
A pesquisa participativa está sendo cada vez mais utilizada pelos pesquisadores.
Conforme Minayo (1993) a “metodologia é o caminho e o instrumental próprios de
abordagem da realidade”. Nessa perspectiva, a partir da realidade apresentada que se pretende
realizar esta pesquisa.
A metodologia participativa propõe compartilhar a vivência dos sujeitos pesquisados
de forma sistemática e permanente ao longo do tempo da pesquisa e das suas atividades, e
com isso, planejar uma série encadeada de atividades de aprendizagem que surgem das
situações vivenciadas, influenciando na formação cidadã consciente.
O método utilizado foi o da ação qualitativa conforme definem Minayo e Sanches
(1993) citados por Braga (2007), que trabalha com valores, crenças, representações, hábitos,
atitudes e opiniões e adequa-se a aprofundar a complexidade de fenômenos, fatos e processos
particulares e específicos de grupos, capazes de serem abrangidos intensamente. Para
corroborar o que citam os autores, essa metodologia contribuirá com o alcance dos objetivos
desse estudo através das falas dos/as entrevistados/as, já que os/as mesmos/as serão ouvidos a
partir de suas representações em órgãos de gestão e de aprendizado, bem como farão
declarações sobre as suas realidades como moradores/as do município de Santa Inês, e
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potenciais parceiros em busca de melhorias no desenvolvimento social.
A abordagem do método qualitativo nesse estudo permitiu, também, compreender a
vivência dos atores sociais envolvidos, bem como, poderá contribuir para a sugestão de
mudanças na realidade entre as políticas públicas de desenvolvimento territorial e de
educação, para que se sobressaiam frente à prática e o conhecimento dos mesmos.
O tema ambiental tem feito parte das preocupações humanas já há algumas décadas. A
poluição e degradação do meio ambiente, assim como a crise dos recursos naturais e
energéticos misturaram-se, homogeneamente, com as questões sociais: trabalho escravo,
desigualdade social, desemprego, fome e pobreza.
Segundo Leff (2010) a problemática ambiental contemporânea surgiu nas últimas
décadas do século XX como uma crise de civilização, questionando a racionalidade
econômica e tecnológica dominantes. Ainda segundo o referido autor, a atual crise ambiental
é, na verdade, uma crise de conhecimento, “da dissociação entre o ser e o ambiente à lógica
autocentrada da ciência e ao processo de racionalização da modernidade guiado pelos
imperativos da racionalidade econômica e instrumental”.
O exemplo da educação baseada no método Paulo Freire, a necessidade de buscar a
educação como instrumento de conscientização e formação da cultura socioambiental,
simultaneamente com a adoção de estratégias educativas, indicam o dinamismo que envolve
conceitos teóricos e práticos, estimulando a curiosidade, o espírito investigador e a
criatividade e a abordagem de assuntos do cotidiano do homem e sua interação com o meio
ambiente.
Para suprir o vazio existente entre a ciência e a cidadania, onde o afastamento das
instituições de pesquisa e ensino quanto à sua inabilidade e sensibilidade de perceber a
realidade dos locais onde essas estão inseridas, adotar-se-á a metodologia participativa,
considerada como uma estratégia educativa capaz de transcender os aspectos cognitivos da
aprendizagem, proporcionando oportunidades de desenvolvimento de diversos aspectos e
habilidades do grupo social trabalhado, podendo, portanto, ser considerada um instrumento
efetivo de educação ambiental que possibilita lidar com diferentes níveis de convívio em
grupo, como o respeito pelas diferenças, à capacidade de negociação e a tomada de decisões
em conjunto. Para sua efetiva aplicação, ela deve ser planejada e considerada como parte de
um processo mais amplo e não apenas como um evento educativo pontual.
Vale ressaltar que existem poucos estudos científicos sobre a região, com isso,
acredita-se na grande relevância do presente trabalho, para suprir as lacunas existentes nos
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órgãos gestores competentes.
Portanto, entendemos que este estudo poderá também, contribuir significativamente
para o IF Baiano Campus Santa Inês, pois este se encontra inserido neste município, e sendo
uma Instituição de Ensino, Pesquisa e Extensão, poderá subsidiar o desenvolvimento de novos
trabalhos para contribuir com o desenvolvimento sustentável nesta região.
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Analisar a situação socioambiental, que afeta o estado de conservação do rio Jiquiriçá,
no intuito de entender os fatores que comprometem sua integridade ambiental e a percepção
dos atores influenciados e influenciadores das possíveis estratégias educativas a serem
propostas.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar os problemas socioambientais no entorno do rio Jiquiriçá no município de
Santa Inês-BA, com o uso de imagens satélite, observando estado de conservação da área em
estudo.
- Desenvolver e aplicar abordagens participativas na construção de estratégias

educativas contextualizadas e relevantes, com base na percepção da comunidade envolvida,
orientadas para a reflexão, disseminação de ideias e ações práticas conservacionistas.
- Subsidiar a produção de material educativo, didático e divulgativo (cartilha, folhetos,
audiovisuais) com intuito de informar e sensibilizar os diversos atores municipais para a
implementação das estratégias de conservação e recuperação da área em estudo.
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3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1 A TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

3.1.1 BREVE HISTÓRICO

A discussão sobre educação ambiental ganha maior visibilidade a partir da década de
70, quando da Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em
Estocolmo, em 1972. Desde então, assiste-se a uma crescente preocupação referente à
temática ambiental, numa perspectiva de sensibilizar a sociedade para questões dessa
natureza.
Dessa Conferência, resultou a chamada Declaração de Estocolmo que formulou no
Princípio 19, aquilo que viria a constituir a base estratégica de intervenção institucional no
domínio do ambiente – a educação ambiental:
“... é essencial ministrar o ensino, em matéria de ambiente, à juventude assim como
aos adultos (...) com o fim de construir as bases que permitam esclarecer a opinião
pública e dar aos indivíduos, às empresas e às coletividades, um sentido das suas
responsabilidades no que respeita à proteção e à melhoria do ambiente em toda a sua
dimensão humana”. (BRASIL, 2015)

Como resultado da Conferência de Estocolmo, no mesmo ano, a ONU criou um
organismo denominado Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA, que
tem trabalhado em conjunto com outros membros do sistema das Nações Unidas. Na
aplicação da recomendação 96 do Plano de Ação aprovado em Estocolmo, a UNESCO e o
PNUMA, acordaram, em 1975, na criação de um Programa Internacional de Educação
Ambiental (PIEA). Este programa propôs aumentar a sensibilização dos cidadãos para os
problemas ambientais, bem como comprometê-los nas práticas de proteção e conservação do
ambiente.
Em 1975, realizou-se em Belgrado o Colóquio sobre Educação Relativa ao Ambiente,
do qual resultou a Carta de Belgrado, um dos documentos mais importantes dessa década.
Neste documento são, pela primeira vez, definidos os grandes objetivos e princípios
norteadores da educação ambiental, bem como o conceito básico que ainda hoje se utiliza:
“... formar uma população mundial consciente e preocupada com o ambiente e com
os seus problemas, uma população que tenha os conhecimentos, as competências, o
estado de espírito, as motivações e o sentido de compromisso que lhe permitam
trabalhar individual e coletivamente na resolução das dificuldades atuais e impedir
que elas se apresentem de novo” (BRASIL, 2015).
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Os seis objetivos básicos da educação ambiental incluídos na Carta de Belgrado são:
“Tomada de consciência: ajudar as pessoas e as comunidades a adquirirem maior
consciência do ambiente e dos seus problemas, mostrando-se sensíveis a eles;
Conhecimentos: ajudar as pessoas e as comunidades a compreenderem o ambiente e
os seus problemas, bem como a sua presença e função nele;
Atitudes: ajudar as pessoas e as comunidades a adquirirem valores, interesse pelo
ambiente de forma a incentivá-los na participação ativa e na conservação e proteção
do ambiente;
Aptidões: ajudar as pessoas e as comunidades a adquirirem competências necessárias
à resolução dos problemas;
Capacidades de avaliação: ajudar as pessoas e as comunidades a avaliarem as
medidas e os programas de educação ambiental;
Participação: ajudar os indivíduos e as comunidades a desenvolverem o sentido de
responsabilidade e a tomarem consciência da necessidade de intervirem na proteção
do ambiente.” (BRASIL, 2015, grifo do autor.)

De acordo com este documento, a educação deverá exigir mudanças ao nível das
relações estabelecidas entre alunos e professores e, entre as escolas e as comunidades.
Em Junho de 1992, realizou-se na cidade do Rio de Janeiro a Reunião Cúpula da Terra
(também denominada Eco 92). Nesta conferência estiveram representados 176 países que
colocaram na ordem do dia os problemas que mais ameaçavam o planeta Terra. Neste
encontro, foram elaborados vários documentos, entre os quais se destacam a Declaração do
Rio sobre o Ambiente e Desenvolvimento e a Agenda 21.
Na Agenda 21, no Capítulo 36 intitulado “Promoção da Educação, Consciencialização
Pública e Formação”, a educação é considerada indispensável para se conseguir modificar as
atitudes e os valores dos indivíduos, para que estes sejam capazes de avaliar os problemas do
Desenvolvimento Sustentável, oferecer alternativas e participar nas tomadas de decisão.
Ainda, neste Capítulo, prescreve-se a reorientação da educação como um todo.
Durante Eco 92, foi produzida ainda, a Carta Brasileira para Educação Ambiental, que,
entre outras coisas, reconhecia a Educação Ambiental como um dos instrumentos mais
importantes para viabilizar a sustentabilidade como estratégia de sobrevivência do planeta e,
conseqüentemente, de melhoria da qualidade de vida humana.
A Eco 92 sob a epígrafe “pensar globalmente, agir localmente” popularizou o conceito
de Desenvolvimento Sustentável que já vinha sendo cogitado desde 1987. A Comissão
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas,
presidida pela Primeira-Ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, adotou o conceito de
Desenvolvimento Sustentável no seu relatório “Our Common Future1”, também conhecido
como Relatório Brundtland. Neste relatório, considera-se que o Desenvolvimento Sustentável

1

Em língua portuguesa: “Nosso futuro comum”.
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é uma “concepção de progresso que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a
possibilidade das gerações futuras satisfazerem as suas” (GIL-PÉREZ et al., 2006). Segundo
esta publicação, o Desenvolvimento Sustentável não é um estado de harmonia fixo, mas antes
um processo de mudança em que a exploração de recursos, a orientação dos investimentos e o
desenvolvimento tecnológico, além das transformações institucionais, têm de dar resposta às
necessidades tanto futuras como presentes (GIL-PÉREZ et al., 2006).
Vinte anos após a assinatura da Declaração de Tbilisi2 ocorreu a sua avaliação na
Conferência Internacional sobre Ambiente e Sociedade: Educação e Consciência Pública para
a Sustentabilidade – Thessalóniki, da qual resultou a Declaração de Thessalóniki. No modelo
educativo implícito nesta declaração, afirma-se que para conceber uma educação que
contribua para a Sustentabilidade e para a construção de uma sociedade politicamente
alfabetizada é essencial a reelaboração da educação.
Em 31 de agosto de 1.981 foi editada a Lei nº 6.938, criando a Política Nacional do
Meio Ambiente (que a partir de agora passaremos a tratar como PNMA), que se constituí num
importante “divisor de águas”, com o objetivo de preservar, melhorar e recuperar a qualidade
ambiental propícia à vida, visando assegurar no país, condições ao desenvolvimento sócioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana,
atendidos diversos princípios, dentre eles, a educação ambiental em todos os níveis de ensino
(CARVALHO, 2013).

Dentre os seus princípios norteadores, propõe que “a educação

ambiental em todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando
capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente”.
Com a Carta Magna de 1988, a questão ambiental é elevada, pela primeira vez na
história do país, ao status de tema constitucional. A PNMA foi a única Lei a ser recepcionada
na íntegra pela Constituição. Dispondo o artigo 225, que “Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações” (CARVALHO, 2013).
No Brasil, a lei Nº 9.795, de 27 de abril de 1999, institui a Política Nacional de
Educação Ambiental, que dispõe sobre a Educação Ambiental e dá outras providências.
Nesta, a educação ambiental é compreendida como “os processos por meio dos quais o
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes
dirigidas para a conservação do meio ambiente”, sendo este um bem fundamental para uma
2

Declaração aprovada durante a Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, organizada pela
UNESCO em cooperação com o Pnuma em Tbilisi, Geórgia.
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qualidade de vida saudável e sustentável.
Meio ambiente, aqui entendido, em sua totalidade, como aponta a lei supracitada
“considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o
enfoque da sustentabilidade” (BRASIL, 1999). Assim, é preciso transcender o conceito
muitas vezes reducionista quando se faz uso da expressão “meio ambiente”, se referindo
apenas aos rios, florestas, animais e plantas.
Partindo desse pressuposto, a educação ambiental vai além de uma proposta de ações
para reciclar, reaproveitar e reduzir o desperdício dos recursos naturais. É preciso apontar para
outras relações sociais, outros modos de vida, ou seja, é necessário mudanças de
comportamento, discussão e construção da forma de pensar e agir em relação ao meio
ambiente.
Nesse contexto, a educação assume papel de grande relevância, seja ela ocorrida nos
espaços formais e/ou informais, pois ao compreender que essa pode ser uma forma de
intervenção no mundo e que por meio dela as pessoas podem se perceber e se fazer sujeito,
suas atitudes e suas posturas podem vir a manter ou provocar transformação em um contexto,
ou em uma situação.
No estado da Bahia, a exemplo de outros estados brasileiros, ocorre a criação da
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH, que posteriormente teve sua
denominação modificada para Secretaria de Meio Ambiente - SEMA, pela Lei nº
11.050/2008.
Conforme Carvalho (2013) a Política Estadual de Meio Ambiente é planejada para ser
implementada

de

forma

harmônica,

integrada

e

participativa,

inclusive

com

a

compatibilização de seus instrumentos e planos, com as políticas de proteção à biodiversidade
e das políticas de recursos hídricos. Instituída pela Lei nº 10.431 de 20 de dezembro de 2006,
a Política Estadual de Meio Ambiente visa assegurar o desenvolvimento sustentável e a
manutenção do ambiente propício à vida, em todas as suas formas, a ser implementada de
forma descentralizada, integrada e participativa.
Ferraro Júnior (2002) ressalta que “política ambiental deveria ser entendida como a
intenção transformadora de um grupo sobre seu ambiente, a vontade de um povo que se auto
determina e faz suas opções imerso em seu contexto cultural e ambiental”.
Segundo Carvalho (2013) a Política Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à
Biodiversidade reuniu assuntos relacionados com o meio ambiente. Ainda, ela conta com oito
títulos referentes: aos Princípios, Objetivos e Diretrizes da Política; aos Instrumentos de
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Gestão Ambiental; à Proteção da Biodiversidade; ao Sistema Estadual de Administração dos
Recursos Ambientais; aos Incentivos e aos Instrumentos Econômicos; às Infrações e
Penalidades e, às Disposições Gerais e Disposições Finais e Transitórias.
Entre os Princípios da Política Estadual destacam-se o respeito aos valores históricoculturais e aos meios de subsistência das comunidades tradicionais, da participação, da
educação ambiental, do usuário-pagador, da prevenção, da precaução, do desenvolvimento
sustentável e da responsabilidade ambiental.
Assim:
“A educação ambiental e a participação da sociedade são vistas como fundamentais
na gestão de modos de vida sustentáveis. Frente aos desafios do mundo
contemporâneo, acredita-se que a educação ambiental é o caminho viável, o
alargamento do campo do possível, para, através do diálogo: a) definir e realizar os
objetivos comuns; b) considerar os valores culturais relacionados aos diferentes
modos de ver o mundo e no convívio com os ecossistemas naturais, a fim de garantir
o bem-estar da população; c) alcançar padrões elevados de produção que ressaltem a
sustentabilidade socioambiental; d) realizar a plena participação de indivíduos e
coletividades na gestão das sociedades e do desenvolvimento local/territorial”
(MUTIM, 2007; NUNES, 2007).

3.1.2 O USO DO GEOPROCESSAMENTO NOS ESTUDOS AMBIENTAIS E
SÓCIOECONÔMICOS.
O Sensoriamento Remoto tem sido utilizado em diversos tipos de pesquisa. “É
definido como sendo um sistema por meio do qual se obtém informações a respeito dos
recursos naturais renováveis e não renováveis do planeta Terra, pela utilização de sensores
colocados em aviões e satélites” (MOREIRA, 2003 apud SAMPAIO, 2006:25).
Com o uso das imagens provenientes de sensores remotos é possível verificar as
variações na densidade da cobertura vegetal, áreas degradadas, expansão urbana, utilização
inadequada de áreas de preservação permanentes e reservas legais, constituindo então em um
forte indicador da degradação ambiental. (GOWARD & HUEMMRICH, 1992, ZULLO et al.,
2002).
O primeiro passo para desenvolver projetos de intervenção ambiental é o estudo
sistemático das condições da área, no tocante ao seu histórico, seu uso atual, impactos
sofridos e pretensões de uso. Para tanto, a utilização da ferramenta do geoprocessamento é
fundamental para que se tenha uma visão ampla de conjunto e com isso, de forma clara,
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identificar seus passivos ambientais3. O geoprocessamento “(...) pode ser definido como um
conjunto de tecnologias voltadas à coleta e tratamento de informações espaciais para um
objetivo específico.” (LIMA, et. al. 2001, apud FERREIRA NETO et al., 2013:3).
O Geoprocessamento é uma área do conhecimento que utiliza de técnicas matemáticas
e computacionais cuja finalidade é o tratamento da informação geográfica (CÂMARA &
DAVIS, 2001 apud FONSECA & MENDONÇA, 2014). Portanto, é natural o uso do
geoprocessamento para a compreensão e gerenciamento dos diversos fenômenos espaciais e
suas variações (FONSECA & MENDONÇA, 2014)
A utilização do desta ferramenta é atualmente de grande relevância para a aquisição de
formato espacial, nas diversas áreas do conhecimento, a exemplo da prospecção mineral,
gestão ambiental, expansão urbana, gestão de recursos naturais e fins agrícolas. (BOZETTI &
SILVEIRA, 2014).
De acordo com a interpretação de Santana sobre os postulados de Estrada & Estrada:
“Para o desenvolvimento da etapa de processamento de dados é necessário a
aquisição dos mesmos de fontes confiáveis. Contudo, objetivando melhorar a
qualidade da pesquisa, se faz necessária a verificação em campo, tendo em vista a
aquisição de informações complementares, podendo-se escolher o equipamento que
melhor se enquadre na pesquisa realizada” (ESTRADA & ESTRADA, 2013 apud
SANTANA, 2014:23).

As técnicas aplicadas ao geoprocessamento permitem a realização da leitura e
interpretação de imagens de satélites, obtidas por sensores remotos nas diversas áreas do
conhecimento, possibilitando a visualização e posterior estudo de áreas degradadas. A
obtenção dessas informações favoreceram a identificação das fragilidades e possíveis ameaças
para a conservação dos recursos naturais do entorno do rio Jiquiriçá, no município de Santa
Inês, Bahia.
3.1.3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO PROCESSO PARA MUDANÇA DE
CONSCIÊNCIA E QUALIDADE DE VIDA.

O debate sobre a questão ambiental, na atualidade, vem ocupando agendas de
governantes, intelectuais e da sociedade civil, inserida ou não em movimentos sociais ou
organizações não governamentais, no empenho da resolução da crise sócio-ambiental gerada
pelos próprios desmandos em relação à natureza e pelo emprego indiscriminado da tecnologia
em nome do desenvolvimento econômico (LEFF, 2003).
3

Obrigação de recuperação devido ao acúmulo de danos ambientais causados de forma voluntária ou
involuntária decorrente de atividades antrópicas (KRAEMER, s/d, p.2).
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Diante de um emaranhado de idéias e de valores disseminados a partir de um olhar
marcadamente antropocêntrico, o homem atual minimiza o valor à natureza e a "entende"
erroneamente na lógica mercantilista-exploradora. A Educação Ambiental (EA) nasce da
sensibilidade de aliar conhecimento científico, tecnológico, artístico e cultural com uma nova
consciência de valores de respeito aos seres humanos e aos recursos naturais, com
perspectivas de ajudar a formar uma mentalidade impulsionadora da construção de um novo
paradigma emancipador.
No que concerne ao avanço democrático de discussões sobre o meio ambiente e à
questão da sustentabilidade, gestado nos movimentos de base e perspectivados a partir de
múltiplos olhares e saberes do campo social observa-se que nas últimas décadas estes
discursos trazem um forte contorno sócio-educacional.
Os desníveis sócio-educacionais, o preconceito étnico-cultural, a fragmentada e
submissa cultura brasileira, a tênue participação política nos projetos de desenvolvimento, a
orientação estatal para o progresso técnico a “qualquer custo”, entre tantas outras mazelas
originárias dos modelos econômicos do passado e em curso, leva a grandes preocupações
quanto às escolhas de caminhos a se trilhar, para efetivamente pensar e agir sobre o meio
ambiente de forma sustentável, independentemente da nossa formação social.
Em face dessas constatações, a Escola, como uma das principais instituições
formadoras do conhecimento do ser humano, vê-se questionada e desafiada pelas pressões que
o mundo contemporâneo vivencia. Um dilema tem se apresentado à instituição escolar:
continuar apegada a velhos conceitos, orientando currículos/conteúdos e práticas para atender
a uma estrutura fechada, normativa e continuamente identificada como impositiva e restritiva,
centrada num modelo disciplinar hierarquizado. Por isso se faz necessário repensar, reavaliar
e reorientar, por processos auto-organizativos, realmente contextualizados, histórica e
culturalmente, numa perspectiva interdisciplinar.
Nesta segunda opção é fundamental entender que o conhecimento é produzido a partir
do próprio sujeito e da sua inserção no universo/sociedade, observado na multiplicidade de
facetas que o constituem como humano. A partir desse entendimento, se focaliza a
importância da intensa e extensa rede de relações que se interconectam, numa
interdependência entre todos os processos sociais e naturais que configuram a própria
humanidade e que traçam a teia de comunicações entre os diferentes sujeitos, nos quais essa
humanidade se faz presente.
Conforme Rusceinsky (2002), o grande desafio da EA se passa em nível ético. O fato
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de reservar especial atenção à dimensão ética do fazer Educação Ambiental, mais dirigida a
sua prática, advém igualmente do fato de não querer apresentá-la como uma espécie de
"remédio milagroso" solucionador de todos os problemas ambientais. A ética deve ser o leme
que irá direcionar o pensamento ideológico que a Educação Ambiental será capaz de despertar
e que esteja compromissada com a busca da justiça social.
É fundamental ter muito claro, segundo Rusceinsky (2002), o fato de que a EA, se
constitui em uma forma de luta contra a crise ambiental e o modo autoritário/extrativista
como os indivíduos tem se relacionado com o meio ambiente. Mesmo reconhecendo a sua
importância, enquanto promotora de uma nova consciência ecopedagógica e ambientalista, é
inegável que desligada de uma política ambiental mais efetiva e acompanhada de uma
legislação rígida socialmente referenciada, ou de ações voltadas para uma distribuição de
renda mais igualitária, estaremos agindo no "vazio", longe de vislumbrar um futuro
socioambiental menos desolador, sabendo ainda que a EA está desligada também da
construção e manutenção de um contexto político-cultural favorável.
Em uma dimensão maior, a EA vem despertar para a conscientização da capacidade
que temos de assumir estratégias de desenvolvimento diferente das que se tem hoje, uma
estratégia ética que integre crescimento econômico com justiça social e que desencadeie num
desenvolvimento sustentável. Para isso é necessário relacionar e descobrir novas formas de
lutar pela construção deste projeto. A participação ativa dos sujeitos envolvidos no processo é
fator fundamental na cobrança dos órgãos controladores do serviço público, para que os
recursos e as políticas públicas se voltem em benefício dos cidadãos e até possibilitem a
ampliação dos direitos.
3.2.

CONTEXTUALIZAÇÃO

SOCIOAMBIENTAL

DA

BACIA

HIDROGRÁFICA DO JIQUIRIÇÁ
Em linha reta, o Vale do Jiquiriçá, região situada aproximadamente a 150 Km de
Salvador, Bahia, é uma área de atrativos turísticos. Tem no rio do mesmo nome, com seus 275
km de extensão, o principal elo cultural e de desenvolvimento da região, (CRA, 2000 apud
RODRIGUES, 2008, p. 40).
A bacia hidrográfica do Rio Jiquiriçá, localizada na região centro leste do Estado da
Bahia, ocupa uma área de quase sete mil km², com características climáticas diversificadas.
Ao longo do percurso do rio, da sua nascente até o encontro com o mar, são encontradas
vegetações de caatinga sucedidas por florestas remanescentes da Mata Atlântica (Baixo
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Jiquiriçá), ambas bastante descaracterizadas pela ação antrópica (GOVERNO DO ESTADO
DA BAHIA, 1995 apud FERNANDES, 2008, p. 1) (Figura 01 e 02).
A região de clima semi-árido, encontrada nas porções norte e noroeste da bacia
hidrográfica (Alto Jiquiriçá), exceto nas áreas de planalto, apresenta distribuição
pluviométrica irregular, com a maioria dos cursos d’água intermitente e de caráter torrencial.
A faixa de transição, entre os climas sub-úmidos e semi-áridos (Médio Jiquiriçá), é
caracterizada por duas estações bem definidas: uma chuvosa e outra seca. A região de clima
tropical quente e úmido (Estuário do Jiquiriçá), sem estação seca, também está presente na
bacia hidrográfica, sendo caracterizada pela predominância de espécies arbóreas, arbustivas e
de manguezais (GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, 1995 apud FERNANDES, 2008, p.
1).

Figura 1 – Mapa detalhando a região Recôncavo Sul e entorno de Santa Inês – Bahia.
Fonte: Elaborado pela autora.

A região é considerada área de produção de alimentos e de matérias-primas, sendo um
espaço que despontou só no século XIX e teve sua ocupação efetivada no período póscolonial, ou seja, após 1823, em virtude das necessidades estabelecidas pelo setor canavieiro e
fumageiro, decorrente da expansão do mercado interno e externo e de suas condições
favoráveis à prática agropecuária. Outro fator responsável pelo povoamento da região foi a
chegada da Estrada de Ferro de Nazaré, que contribuiu decisivamente para o seu crescimento,
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impulsionando o movimento de pessoas e mercadorias. Assim, considerada grande produtora
de café, viveu seus momentos áureos até 1930, quando houve a diminuição da exploração
dessa cultura devido à crise de 29, juntamente com a desativação da Estrada de Ferro para o
surgimento do setor viário. (ALMEIDA, 2010, p. 49).

Figura 2 – Mapa de localização e hidrografia do município de Santa Inês – Bahia e entorno.
Fonte: Elaborado pela autora.

Conforme Fernandes (2008) a bacia hidrográfica do rio Jiquiriçá tem como base
econômica a atividade agropecuária, sendo que a participação do comércio e indústria na
economia local ainda é pouco expressiva. A agricultura tradicional, predominante na maior
parte da bacia, está voltada para os cultivos de subsistência, sendo praticada de forma
itinerante, com mão de obra familiar. A agricultura moderna com utilização intensiva e
indiscriminada de fertilizantes químicos e defensivos agrícolas desenvolve-se no trecho
superior da bacia, principalmente com o cultivo de maracujá, tomate e café. A pecuária
extensiva é uma atividade desenvolvida em toda a região, embora, concentrada à noroeste da
bacia (clima semi-árido), onde as pastagens são normalmente utilizadas de forma extensiva,
com baixa produtividade.
Devido à forma de ocupação e utilização dos recursos naturais, a bacia hidrográfica do
rio Jiquiriçá vem sofrendo crescente desgaste dos seus recursos naturais, principalmente, pela
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utilização de manejos agropecuários inadequados (FERNANDES, 2008).
Fernandes (2008) observou ainda, que em assentamentos urbanos sem planejamento, a
prática do desmatamento predatório é seguida de queimadas constantes ao longo da bacia
hidrográfica. Além disso, o rio Jiquiriçá e alguns afluentes recebem elevadas cargas poluentes
das cidades que o atravessam, sendo também depositário de resíduos sólidos provenientes das
atividades urbanas e rurais (subprodutos de lavouras, principalmente de café).
Percebe-se que a falta de planejamento de uso e gestão das terras, seja pelo
desconhecimento, seja pela necessidade imediatista dos agricultores, têm promovido diversos
impactos negativos ao meio ambiente, como é o caso da bacia hidrográfica do rio Jiquiriçá,
resultando em degradação ambiental e redução da qualidade de vida da população. A
conservação e utilização sustentável dos recursos naturais e até mesmo a recuperação de áreas
degradadas, requerem amplo conhecimento das suas características ambientais e dos efeitos
negativos causados por determinadas atividades antrópicas. Nesse sentido, o diagnóstico dos
elementos ambientais é uma excelente ferramenta na determinação de problemas de uso dos
recursos naturais, os quais podem auxiliar no planejamento e gestão de um determinado
ambiente (FERNANDES, 2008).
A sociedade contemporânea confronta-se com uma situação limite, na qual o
crescimento da população, a excessiva demanda por alimentos, as alterações das condições
climáticas, a degradação ambiental e as variadas exigências sociais são agravados pelo fato de
vivermos num planeta limitado em termos de recursos e de espaço. Neste contexto, torna-se
imprescindível uma modificação dos valores e das atitudes, face ao ambiente, de modo a
estimular nos cidadãos uma conscientização profunda e duradoura destes problemas,
reequacionando-os numa perspectiva de sustentabilidade.
3.3. RELAÇÃO HISTÓRICA ENTRE A ÁREA DE ESTUDO E O RIO
JIQUIRIÇÁ
Conforme IBGE (2016), historicamente, o distrito de Santa Inês foi criado pela Lei
Estadual nº 251, de 17 de junho de 1898, figurando nos quadros de apuração do
recenseamento de 1920, subordinado ao município de Areia (atual Ubaíra). Por força da Lei
Estadual nº 1714, de 22 de julho de 1924, foi oficialmente criado o município de Santa Inês,
ocorrendo sua instalação a 26 de outubro do mesmo ano. A sede recebeu foros de cidade pela
Lei Estadual nº 1.944, de 18 de maio de 1927. Segundo as divisões territoriais de 1936 e
1937, como também pelo quadro anexo ao Decreto-Lei Estadual nº 10.724, de 30 de março de
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1938, o município de Santa Inês compõe-se de três distritos: Santa Inês, Olhos d’Água e
Lagoa Queimada, observando-se o mesmo no quadro territorial em vigor no quinquênio 19391943, estabelecido pelo Decreto Estadual nº 11.039, de 30 de novembro de 1938, onde o
distrito de Olhos d’Água aparece com a nova denominação: Igatiquira.
Em virtude do Decreto-Lei Estadual nº 141, de 31 de dezembro de 1943, que fixou o
quadro territorial para vigorar no quinquênio 1944-1948, o município de Itaquara foi extinto e
seu território anexado como distrito ao município de Santa Inês. Desse modo, Santa Inês
figura com quatro distritos: Santa Inês, Igatiquira, Irajuba (ex-Lagoa Queimada) e Itaquara.
Todavia o Decreto Estadual nº 12.978, de 01 de junho de 1944, que retificou o Decreto-Lei
Estadual nº 141, restaurou o município de Itaquara, voltando Santa Inês a possuir três
distritos. Sua composição administrativa, atualmente, possui apenas o distrito-sede: Santa Inês
(IBGE, 2016).
Vale ressaltar, que segundo o IBGE (2012), o município de Santa Inês possui nove
Instituições de Ensino que ofertam a Pré Escola e quatorze que ofertam o Ensino
Fundamental, nas esferas: Estadual, Municipal e Privada. De acordo com a mesma fonte, o
município de Santa Inês possui apenas duas escolas ofertando Ensino Médio, sendo uma da
rede Estadual e uma da rede Federal. Foram registrados em 2012 neste mesmo município, 74
docentes aptos a lecionar no Ensino Médio4 e um total de 896 matrículas.
Os municípios do entorno que compõem o Vale do Jiquiriçá tem uma realidade muito
semelhante ao município de Santa Inês, quanto ao quantitativo das instituições de ensino. Por
estas informações, percebe-se que o IF Baiano está localizado numa região de bastante
carência socioeconômica e educacional, tendo, portanto, um grande desafio acerca da sua
responsabilidade quanto à educação formal e às mudanças de comportamento e consciência
dessas comunidades.
A Lei Orgânica do Município de Santa Inês impõe que compete ao Poder Público
Municipal proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer das suas formas, de
modo a assegurar o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O mesmo
dispositivo legal prevê que, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Município:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo
ecológico das espécies e ecossistemas; ...VI - promover a educação ambiental em
todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio
ambiente; VII - proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que
4

Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP – Censo Educacional
2012.
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coloquem em risco sua função ecológica, provoque a extinção de espécies ou
submetam os animais a crueldade; VIII - distribuir equilibradamente a urbanização
em seu território, ordenando o espaço territorial de forma a constituir paisagens
biologicamente equilibradas; IX – solicitar dos órgãos federais e estaduais
pertinentes, auxiliando-os no que couberem, ações preventivas e controladoras da
poluição e seus efeitos, principalmente nos casos que possam direta ou
indiretamente: a) prejudicar a saúde, a segurança e o bem estar da população; b)
criar condições inadequadas de uso do meio ambiente para fins públicos,
domésticos, agropecuários e comerciais; c) ocasionar danos à flora, à fauna, ao
equilíbrio ecológico, às propriedades físico-químicas e à estética do meio ambiente;
X - criar ou desenvolver reservas e parques naturais e de recreio, bem como
classificar e proteger paisagens, locais de interesse da Arqueologia de modo a
garantir a conservação da natureza e a preservação dos valores culturais de interesse
histórico, turístico e artístico; XI - compatibilizar o desenvolvimento econômico e
social do Município, com a preservação, o melhoramento e a estabilidade do meio
ambiente, resguardando sua capacidade de renovação e a melhoria da qualidade de
vida; XII - prevenir e reprimir a degradação do meio ambiente e promover a
responsabilidade dos autores de condutas e atividades lesivas; (SANTA INÊS, 1990)

Nessa perspectiva, observa-se que um ponto importante na Lei Orgânica do Município
de Santa Inês é assegurar a participação popular em todas as decisões relacionadas ao meio
ambiente e ao direito à informação sobre essa matéria, através de entidades ligadas à questão
ambiental. É importante ressaltar, que o município não possui representante para a Secretaria
de Agricultura e Meio Ambiente, bem como, a existência de um Conselho Municipal de Meio
Ambiente atuante, não havendo Atas de reuniões.
O município de Santa Inês não possui muitos registros sobre trabalhos e projetos
voltados para a preservação ambiental, incluindo os específicos para o Rio Jiquiriçá que passa
por uma grande extensão da cidade, cerca de 20 km, e vem sofrendo impactos ambientais de
grande magnitude.
A vazão do Rio Jiquiriçá é oscilante, chegando a estagnar, sendo praticamente
temporário. A poluição e o desmatamento indiscriminado pelo homem fazem com que as
águas do Rio Jiquiriçá, neste município, se tornem cada vez mais escassas, com qualidade
ruim, ocasionando a morte dos peixes por asfixia. O nome Jiquiriçá, de origem indígena,
significa ironicamente instrumento de pesca (Jiquir) de rio (Içá), indicando assim seu
potencial pesqueiro em outra época.
O rio Jiquiriçá nasce no planalto de Maracás e percorre cerca de 300 km até desaguar
no Oceano Atlântico, na divisa entre os municípios de Jaguaripe e Valença. Tem como
principais afluentes o Rio Brejões, Da Casca, Corta Mão e Jiquiriçá Mirim. A área drenada
pelo Rio Jiquiriçá e seus afluentes forma a sub-bacia do Rio Jiquiriçá que compõe a Bacia
Hidrográfica do Recôncavo Sul, 2ª Região administrativa de água no Estado da Bahia
(SANTA INÊS, 2001).
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3.4.

O

IF

BAIANO

CAMPUS

SANTA

INES:

CONSIDERAÇÕES

RELEVANTES

O Instituto Federal Baiano, assim como os demais Institutos Federais de Educação
Ciência e Tecnologia, criados pela lei n 11.892 de 29 de dezembro de 2008, fazem parte de
um conjunto de medidas normativas que visa à concretização das ações estabelecidas no
Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE.
Os Institutos são pensados na perspectiva de combater as desigualdades regionais e
contribuir na construção de um projeto de nação mais igualitária, atuando como
potencializadores de uma educação capaz de gerar conhecimentos a partir de práticas
interativas com a realidade, de modo a propiciar a construção de projetos locais (BRASIL,
2008).
Assim, nesta direção, é posto para os Institutos Federais como desafio, desenvolver
uma educação profissional que possa efetivamente desencadear intervenções nas realidades
onde estão inseridos, sendo um núcleo de irradiação de ações para o desenvolvimento local e
regional.
“Os Institutos Federais surgem como autarquias de regime especial de base
educacional humanístico-técnico-científica, encontrando na territorialidade e no
modelo pedagógico elementos singulares para sua definição identitária.
Pluricurriculares e multicampi, especializadas na oferta de educação profissional e
tecnológica em diferentes níveis e modalidades de ensino, é, porém, ao eleger como
princípio de sua prática educacional a prevalência do bem social sobre os demais
interesses, que essas instituições consolidam seu papel junto à sociedade.”
(PACHECO, 2010, p. 4).

Assim, com a criação dos Institutos Federais, promulgado pela Lei nº 11.892, de 29
de dezembro de 2008, Publicada no DOU de 30 de dezembro de 2008, a antiga Escola
Agrotécnica de Santa Inês passa a configurar-se como o Campus Santa Inês do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, com autorização de funcionamento da
Unidade de Ensino através da Portaria MEC nº 04, de 06 de janeiro de 2009, Publicada no
DOU de 07 de janeiro de 2009. O IF Baiano Campus Santa Inês fica localizado no município
de Santa Inês com área total de 356 Km².
Nesta nova configuração o Campus Santa Inês passa a ofertar, além dos Cursos
Técnicos Profissionalizantes de Nível Médio, também Cursos Subseqüente e de Graduação,
com a oferta de serviços de pesquisa e extensão que objetivam a valorização da cultura da
região e o desenvolvimento de meios e instrumentos de capacitação da população local para a
melhoria da sua inserção nos contextos político-econômico e social.
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O Estatuto e Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI do IF Baiano, colocam
como missão:
“Oferecer educação profissional de qualidade, pública e gratuita em todos os níveis e
modalidades, preparando pessoas para o pleno exercício da cidadania, contribuindo
para o desenvolvimento social e econômico do país, através de ações de ensino,
pesquisa e extensão” (PDI – IF Baiano, 2009-2013).

Apresenta como finalidades:
“I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e
modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas à atuação profissional
nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico
local, regional e nacional; II - desenvolver a educação profissional e tecnológica,
como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções
tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais; III - promover a
integração e a verticalização, da educação básica à educação profissional e educação
superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de
gestão; IV - orientar a oferta formativa, em benefício da consolidação e
fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com
base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e
cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal; V - constituir-se em centro de
excelência, na oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em
particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação
científica; VI - qualificar-se, como centro de referência, na oferta do ensino de
ciências; capacitação técnica atualizada aos docentes, prioritariamente, da rede
pública; VII – desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e
tecnológica; VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o
empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico;
IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias
sociais, notadamente voltadas à preservação do meio ambiente.” (PDI – IF Baiano,
2009-2013).

Nessa perspectiva, de acordo com suas finalidades e função social, observa-se que o IF
Baiano possui a pretensão em promover a total interação entre a Instituição e a sociedade,
envolvendo os servidores docentes e técnico-administrativos, os estudantes, os funcionários
terceirizados que prestam serviços a mesma e os diversos segmentos sociais, buscando
discutir alternativas viáveis à construção de uma Instituição mais ágil e reflexiva, que formule
e implemente projetos de ensino, pesquisa e extensão comprometidos com a sociedade, com o
tempo presente e com as soluções almejadas, com vistas ao desenvolvimento socioeconômico
dos municípios de influência e demais regiões atendidas por esta Instituição. Tal proposta,
pertence ao atual Projeto Político Pedagógico do Campus Santa Inês, o qual se encontra em
processo de reformulação e à disposição no site oficial do referido Campus para possíveis
contribuições da comunidade escolar.
É importante abordar o papel da Educação Ambiental, no que tange ao ensino, com
base na preparação dos discentes para o mundo do trabalho, bem como o apoio aos docentes,
objetivando um ensino pós-moderno e, à escola, como incentivo a um projeto pedagógico e
proposta de uma mudança curricular, no intuito de inserir a temática ambiental de forma a
35

perpassar, de maneira multidisciplinar, por todos os componentes curriculares. No presente
trabalho não se pretende discutir os vícios do sistema de ensino vigente e sim, propor formas
de atuação que enfoque a E.A. como fundamental na conscientização no contexto educacional
estreitando as relações entre a instituição e a comunidade a qual ela está inserida.
Nessa perspectiva, através de entrevista realizada com representantes do IF Baiano
Campus Santa Inês: Coordenador de Extensão, substituto da Coordenação de Pesquisa5 e
Diretor Geral6, observou-se que os trabalhos voltados para educação ambiental ainda são
muito tímidos quando comparados à realidade em que se encontra a situação socioambiental
da região. Segundo o Coordenador substituto de Pesquisa “Com relação à educação ambiental
propriamente dita, tínhamos poucos trabalhos, informações...”, “Projetos que foram iniciados,
mas, não tiveram prosseguimento”. O representante da coordenação de pesquisa enfatiza
ainda, que nos anos de 2012 e 2013, referentes a projetos de pesquisa não houve registros de
trabalhos com enfoque na educação ambiental ou recuperação de áreas degradadas no
município de Santa Inês. Nesse mesmo período, ocorreram apenas registros de alguns projetos
de extensão que foram realizados no Campus, a exemplo: Coleta seletiva. O Coordenador
ressaltou também que dois trabalhos de conclusão de curso foram desenvolvidos nessa
temática junto às escolas do município.
O atual Diretor Geral do IF Baiano Campus Santa Inês, demonstrou suas inquietações
sobre o tema quando entrevistado, colocando que “As questões ambientais são geralmente
desconhecidas pela comunidade, as pessoas que estão ali vivendo não se importam com seu
entorno, estão vivendo as consequências dos problemas sociais. Pensam na sua melhoria de
vida, mas, tem como prioridade a sua alimentação, saúde, o lazer e as questões ambientais,
mesmo quando percebidas são ignoradas”.
O Diretor enfatiza ainda que “Existem relações muito próximas entre as questões
sociais e ambientais, o que indica a necessidade de promoção da educação, da
conscientização, das melhorias sociais, para começar a tratar as questões ambientais, ou
mesmo de forma paralela”. Referente aos projetos desenvolvidos nos últimos dez anos pelo
campus, junto à comunidade interna e externa, sinalizou que houveram projetos isolados e
pontuais dentro dessa temática.
Nessa perspectiva, o presente estudo foi reconhecido, pelos gestores entrevistados,
como sendo um diagnostico pioneiro e norteador para a Instituição, com intuito de entender a
situação ambiental em que se encontra o rio Jiquiriçá no município de Santa Inês e promover
5
6

Profº. Dr. Fábio Carvalho Nunes. Entrevista realizada em 26 de novembro de 2015.
Profº. Msc. Nelson Vieira da Silva Filho. Entrevista realizada em 10 de dezembro de 2015.
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a Educação Ambiental.
Considerando as colocações dos gestores supracitados, percebe-se claramente a
necessidade do trabalho de intervenção do Instituto, junto à comunidade quanto às questões
socioambientais como forma de atender as finalidades preconizadas pela sua missão enquanto
Instituição de Ensino, Pesquisa e Extensão.

4. PROCEDIMENTO E CAMINHO METODOLÓGICO
4.1. ABORDAGEM DA PESQUISA

A abordagem qualitativa escolhida para este trabalho é a que envolve a obtenção de
dados descritivos, através do contato direto do pesquisador com a situação estudada,
enfatizando mais o processo do que o produto, e se preocupando em retratar a perspectiva dos
participantes (BOGDAN E BIKLEN, 1982 citado por LUDKE E ANDRÉ, 1986). Assim, a
finalidade real da pesquisa qualitativa não é quantificar opiniões, e sim explorar a variedade
delas num grupo (GASKELL, 2003).
Ao longo da história da humanidade, os grupos que detinham o poder e o saber
definiam o que deveria ser pesquisado, quando deveria ser pesquisado e para quem serviriam
essas pesquisas, de forma que os grupos pesquisados comportavam-se como meros objetos da
pesquisa feita “sobre” eles e não “com” eles (OLIVEIRA e OLIVEIRA, 1981, citado por Di
Tullio 2005). Dessa forma, os resultados dessas pesquisas, muitas vezes sem aplicação
prática, eram inacessíveis às pessoas em geral.
Felizmente, nos últimos anos, começam a ser realizados, então, estudos da realidade
social com objetivos mais úteis às comunidades estudadas. O pesquisador passa a assumir
uma dupla postura, tanto de observador crítico, como de participante ativo, desenvolvendo
relações horizontais com os participantes da pesquisa (OLIVEIRA E OLIVEIRA, 1981,
citado por Di Tullio 2005).
Conforme Demo (2002), a grande pretensão da pesquisa participante é contribuir para
que as comunidades se tornem sujeitos capazes de história própria, individual e coletiva, para
saberem pensar sua condição e intervenção alternativa.
Assim, após o levantamento da realidade socioeconômica da população, foram
aplicadas técnicas de apropriação e aquisição do conhecimento, com base na teoria da
Educação Ambiental, sobre a realidade ambiental do município, e para tanto, foram feitas
reuniões.
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A pesquisa bibliográfica foi utilizada, neste trabalho com objetivo de colocar o
pesquisador em contato com o tema proposto, e constituir a elaboração da fundamentação
teórica do estudo, propiciando a análise do tema sob novo enfoque e a utilização de
ferramentas pouco exploradas na área da educação, chegando com isso, a conclusões
inovadoras.

Conforme Boaventura, a pesquisa bibliográfica pode contribuir da seguinte maneira:
“A fundamentação teórica ilumina o problema com a discussão de
novos enfoques, dados, informações, esclarecendo melhor a
matéria em exame. São os suportes teóricos que sustentam o
problema. Há pontos convergentes e divergentes encontrados em
livros e artigos de revistas que tornam a investigação mais
dinâmica; por isso, a revisão é discussão do que foi encontrado”
(BOAVENTURA, 2004, p. 116).

Nessa perspectiva, com base nas fundamentações teóricas e conforme pesquisa
bibliográfica, adotou-se a metodologia participativa que supõe compartilhar a vivência dos
sujeitos pesquisados, participando de forma sistemática e permanente, ao longo do tempo da
pesquisa e das suas atividades. Com isso, a autora desenvolveu uma série encadeada de
atividades de aprendizagem que surgiram das situações vivenciadas, influenciando na
formação cidadã conscientes. Como aponta Severino (2008), a partir da metodologia
participativa, tem-se a oportunidade de reflexão e busca de conhecimentos que fundamentem
novas formas de ação.
Na presente metodologia o pesquisador coloca-se numa postura de facilitador para
identificação com os atores influenciadores da área sob estudo, passando a interagir com eles
em todas as situações e acompanhando as ações praticadas, observando as manifestações dos
sujeitos em seu cotidiano, e ainda registrando descritivamente todos os elementos observados,
bem como as análises e considerações decorrentes do estudo (SEVERINO, 2008, DEMO,
2004).
Ainda, pretende-se atentar-se para os princípios que fundamentam a produção dos
saberes, de visões de mundo, de habilidades, de valores, de símbolos e significados, a
concepção de homem, segundo Ramos (2005) trata-se de um ser histórico-social que age
sobre a natureza para satisfazer suas necessidades, e nessa ação produz conhecimentos como
síntese da transformação da natureza e de si próprio.
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4.2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O município de Santa Inês localiza-se na sub-bacia do Rio Jiquiriçá, Região do
Recôncavo Sul, a uma latitude de 13º17'32" sul e a uma longitude de 39º49'08" oeste, estando
a uma altitude de 398 metros (Figura 03). Sua população está estimada em 11.529 habitantes,
possuindo uma área de 357,657 km². O uso do solo no município está associado à
agropecuária, a agricultura de sequeiro e pastagens. A temperatura média anual é de 22,8°C,
com máxima de 27,7°C e mínima de 18,8°C. O período chuvoso é de novembro a janeiro e a
pluviosidade média anual de 628 mm, e mínima de 328 mm, conforme medidas
pluviométricas indicadas para última década e citada pelo portal de Santa Inês, para as
condições atuais. Porém, segundo INEMA (2003) a média pluviométrica foi classificada entre
600 a 800 mm em décadas anteriores.

Figura 3 – Mapa do município de Santa Inês – Bahia representando sua hidrografia.
Fonte: Elaborado pela autora.

A Rua Marechal Deodoro foi escolhida para o desenvolvimento do trabalho, tendo em
vista, sua localização às margens do rio Jiquiriçá, a presença massiva de moradias próximas
ao seu leito e a oportunidade de visualizar diversos problemas ambientais em um pequeno
espaço do Rio. Ainda, por esta situada no centro da cidade de Santa Inês, finalizando na BR
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420, sendo uma das saídas do município mais populares e conhecidas, com uma extensão de
apenas 1,26 Km.
Outro elemento que justifica sua escolha é que em tempos passados esse local possuía
uma paisagem pristina, com uma qualidade hídrica, recreativa e paisagística de relevância.
Todos esses elementos valorizam a escolha, entre outras possíveis dentro do território
municipal, tomando em conta que qualquer mudança na paisagem, após a implementação de
projetos como este em questão, poderia provocar maior impacto entre os membros da
comunidade.

4.3. SUJEITOS DA PESQUISA

Conforme Minayo (1994), os sujeitos de estudo são fundamentais à pesquisa de
abordagem qualitativa, visto que os mesmos poderão contribuir com sua vivência em
processos de mudança social.
Nessa perspectiva, os sujeitos desta investigação são preferencialmente as pessoas que
fazem parte da comunidade ribeirinha, residentes na Rua Marechal Deodoro, descrita
anteriormente, sem que isso impeça a participação dos representantes das Instituições de
Ensino de Santa Inês. Esses atores contribuíram de maneira significativa para o alcance dos
objetivos dessa pesquisa.
4.4. INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
4.4.1 CARTOGRAFIA BÁSICA UTILIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO
DO TRABALHO

Cartas topográficas foram extraídas da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística/SEI/Banco Mundial em formato digital, em escala 1:100.000, para a utilização dos
dados, para geração de informações relativas aos limites municipais e hidrografia.
Foram utilizadas informações digitais, em formato Shapefile7, para montagem do
mapa de limitação do contorno do município de Santa Inês e do seu entorno. Os dados foram
desenvolvidos e disponibilizados pela antiga Superintendência de Recursos Hídricos (SRH),
hoje Instituto Estadual do Meio Ambiente (INEMA) em convênio com o Banco Mundial e o

7

Esri Shapefile ou apenas shapefile é um formato de arquivo que contém dados geoespaciais vetorizados, que
são usados pelos chamados Sistemas de Informações Geográficas ou SIG.
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Governo do Estado da Bahia (2003), pelo projeto PERH – BAHIA, referente ao Plano
Estadual de Recursos Hídricos em escala 1:100.000, representando as bacias e microbacias da
Bahia.
4.4.2. PROCESSAMENTO DIGITAL DAS IMAGENS DA ÁREA EM ESTUDO
Foram utilizadas imagens orbitais provenientes do programa Google Earth,
gratuitamente disponibilizadas e sistema de projeção Universal Transversa de Mercator
(sistema de coordenadas UTM, zona 24 Sul) e Datum SAD 69, para a análise e interpretação
das imagens e para sua apresentação. Após esses procedimentos, a imagem foi submetida ao
recorte específico para os limites da região de estudo.
As análises e interpretações das imagens de satélite foram confrontadas e confirmadas
visualmente com a utilização de fotografias capturadas com câmera digital das áreas
correlatas. As tomadas dos pontos de localização e o posicionamento da área de trabalho foi
feita em incursão a campo com receptor GPS, tipo Garmim, modelo 60 CSx. Os dados
receptados através do GPS foram baixados e processados em ambiente computacional,
utilizando o software Trackmaker de distribuição gratuita.
Na oportunidade foram observadas imagens “in loco” e fotografias, sobre as condições
das margens do rio Jiquiriçá ao longo da área estudada, percebendo a situação da vegetação,
seu estado de erosão e solo exposto, resultante da retirada da mata ciliar, depósitos de lixo e
efluentes de esgotos “in natura” ao longo de todo o rio.
A foto é um acontecimento, um lugar de passagem pelo qual passamos, retemos, mas
que nos escapa em imediaticidade. É uma percepção do espaço-tempo. Um espaço-tempo de
singularidades, margem singular de busca entre o perceber e o percebido (CHAMARELLI
FILHO, 2005). Nessa investigação a imagem fotográfica é fundamental por permitir o registro
de locais do ambiente urbano estudado, situações de uso e hábitos cotidianos, além dos
objetos de estudo.

4.4.3 QUESTIONÁRIO E ENTREVISTA
Foram adotados como fundamentação da pesquisa “in loco”, questionários
estruturados com a comunidade local. Os questionários e as entrevistas estruturadas são
aquelas em que as questões são direcionadas e previamente estabelecidas. Nesta ação
aplicam-se questões diretivas e com isso se obtêm do universo dos sujeitos respostas mais
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facilmente categorizáveis, sendo muito útil para o desenvolvimento de levantamento social
(SEVERINO, 2008).
A entrevista é definida como uma: “[...] conversa a dois, feita por iniciativa do
entrevistador, destinada a fornecer informações pertinentes para um objeto de pesquisa, e
entrada (pelo entrevistador) em temas igualmente pertinentes com vistas a esse objetivo”
(MINAYO, 1993, p. 108).
As entrevistas semi-estruturadas são aquelas que colhem informações dos sujeitos a
partir do seu discurso livre. Neste caso, o entrevistador mantém-se em escuta atenta,
registrando todas as informações, apenas intervindo-as discretamente para eventualmente
estimular o depoente. De preferência, deve-se praticar um diálogo descontraído, deixando o
informante à vontade para expressar, sem constrangimentos, suas representações
(SEVERINO, 2008).
Foram realizadas entrevistas com representantes do IF Baiano Campus Santa Inês,
buscando verificar a existência de trabalhos e ações voltadas para a Educação Ambiental no
município, estreitando as relações entre a Instituição e a comunidade.
Para Oliveira (2008), o questionário é uma técnica utilizada para obtenção de
informações, crenças, sentimentos, expectativas e sobre todo e qualquer dado que o
pesquisador deseja registrar para atender aos objetivos de seu estudo.
Nessa perspectiva, os questionários apresentados neste trabalho, são adaptações de
formulários já testados por Delgado- Mendez (2008) e Ladeira (2013), tendo como objetivos:
Verificar a importância da área para as famílias residentes quanto;
 Uso dos recursos naturais disponíveis;
 Grau de sensibilidade sobre os problemas;
 Valorização dos serviços ambientais;
 Grau de identificação com o local;
 Nível de interesse em participar de projetos de recuperação.

Para o diagnóstico e com menos intensidade para os estudos de percepção ambiental
será utilizado o que se denomina Estudo Observacional. Segundo Wild e Seber (2004) tais
estudos são frequentes e úteis mesmo que não se possa estabelecer princípio de causa de
maneira confiável. Método similar é apontado por Seixas (2005, apud BERKES; FREIRE) o
qual recebe o nome de Observação Participante “processo flexível, aberto e oportunístico de
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questionamento lógico...útil para investigar os usos que são feitos dos recursos, as instituições
locais de gestão de recursos, processos de interação e organização social” (SEIXAS, 2005
apud DELGADO-MENDEZ, 2008:77-78).
Ao final do processo, diante da realidade ambiental, para o momento conhecido,
discutidos e aprovados pelos grupos participantes, foram confeccionadas cartilhas de
educação ambiental e outros produtos de divulgação e sensibilização, que posteriormente
poderão ser distribuídas e utilizadas pelas associações e escolas das redes públicas e privadas.

4.5. MÉTODO E TÉCNICA DE ANÁLISE

A Educação Ambiental participativa envolve o grupo na identificação de tópicos de
relevância e interesse, reuniões colaborativas, análise dos dados de acordo com o contexto, e
divulgação dos resultados. A geração de conhecimentos é sempre mediada pela reflexão
crítica e a questão metodológica que se coloca é: como assegurar que o foco das questões de
pesquisa seja do interesse dos participantes (ROBOTTOM e SAUVÉ, 2003).
Dessa forma, no presente trabalho, buscou-se envolver os participantes locais no maior
número possível de fases do processo: 1- na aplicação dos questionários, buscando a
identificação das motivações dos participantes em se envolver no trabalho, as suas
preocupações com relação ao meio ambiente local e o grau de sensibilidade sobre a real
situação do Rio Jiquiriçá no município; 2- nas atividades e reunião com o grupo, para
apresentação dos dados coletados no questionário, discussão e análise dos resultados das
imagens de satélite e sugestões para elaboração do material educativo (cartilha), que
posteriormente será distribuída junto à comunidade ribeirinha e escolas do município,
vislumbrando na sua implementação, ações estratégicas, buscando assim, propostas para a sua
continuidade.
Apoiando-se em Cano (2003) e alguns outros especialistas (MARCONI e LAKATOS,
2010), o esquema metodológico da pesquisa participante utilizada aqui, seguiu as três fases
propostas pelos autores: a inicial ou de contato com a comunidade; a intermediária, na qual se
definem as técnicas para a obtenção de informações básicas, para posterior análise e solução
dos problemas identificados e, por último a fase de execução e avaliação, com vistas à
integração da comunidade no projeto e ações propostas por ela mesma.
Os métodos e as técnicas utilizados devem possibilitar a participação dos grupos
envolvidos na descoberta e transformação da sua própria realidade. Assim, o levantamento de
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dados e a organização da informação contemplam o uso de técnicas e instrumentos próprios
das ciências sociais, tais como questionários, observação participante, aplicação de entrevistas
estruturadas ou semi-estruturadas, e as técnicas mais difundidas são aquelas que permitem
registrar as dimensões qualitativas dos processos sociais e educacionais (GAJARDO, 1986).
Nessa perspectiva, o presente trabalho divide-se em três etapas. A primeira consiste
em um levantamento das imagens de satélite para o diagnóstico da situação ambiental,
observando o estado de conservação da área em estudo. A segunda consiste em aplicar o
questionário socioeconômico junto à comunidade ribeirinha, para entender à percepção do
grupo sobre o tema. Finalizando assim, com intervenção educativa propriamente dita:
elaboração e ação participativa do grupo na construção do material proposto.
Para tanto, os dados coletados foram interpretados através da análise de conteúdo, que
é a mais comum das expressões para se representar o tratamento de dados. A técnica de
análise de conteúdo utilizada foi a da análise temática, visto que “consiste em descobrir os
núcleos de sentido que compõem uma comunicação cuja presença ou frequência signifiquem
alguma coisa para o objetivo analítico visado” (MINAYO, 1993, p. 209).
Espera-se, portanto, que, por meio desse método de análise, a pesquisa possa ser
visualizada como uma contribuição científica a partir da realidade vivenciada por pessoas que
compõem a comunidade ribeirinha e com isso possa melhorar e/ou potencializar o
desenvolvimento social local, já que os sujeitos entrevistados fazem parte da comunidade e de
instituições que são de certa forma, responsáveis pela melhoria das políticas públicas no
município de Santa Inês.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES
5.1. ANÁLISE DA IMAGEM DE SATÉLITE PARA DIAGNÓSTICO DA
SITUAÇÃO AMBIENTAL

À partir da análise e interpretação das imagens de satélite, das observações em campo
e com base nas fotografias das áreas, constatou-se a intensa alteração da paisagem natural da
microbacia do Rio Jiquiriçá. Acredita-se que a degradação da região deve-se: a excessiva
supressão da mata ciliar ao longo de seu curso, ao desmatamento generalizado, ao solo sem
cobertura vegetal e exposto às intempéries, a excessiva movimentação de sedimentos em
direção ao leito do rio proveniente de desgastes erosivos, e do crescimento urbano
desordenado e carente de investimentos em estrutura, planejamento e gestão da área estudada
(Figura 04 e 05).

Figura 4 – Imagem de satélite: Recorte Noroeste do município de Santa Inês e sua zona rural, 2014.

A Imagem de Satélite acima (Figura 04) apresenta a evidência de áreas de solo
exposto (SE), completamente desnuda de cobertura verde, sem vegetação de porte elevado,
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predominado as pastagens em estado de degradação e capoeira8 (PD). Ficam bem
representativos os pequenos recortes, referentes às características da cultura de subsistência
desenvolvida na região (CS). Verifica-se ainda, que o rio se apresenta com pouca visibilidade,
significando sua baixa vazão em praticamente todo o seu curso e a ausência da mata ciliar em
toda a extensão é extremamente preocupante.
Na imagem acima, observa-se ainda, uma quantidade de pequenos barramentos
mesmo desrespeitando a precariedade da vazão do rio. Segundo SANTA INÊS (2001), a
maioria dos açudes foi construída em propriedades particulares. Não foram encontrados lagos
por toda a região. Segundo dados do IBGE (2014), a região está classificada como fazendo
parte do bioma Mata Atlântica, entretanto, de acordo com SANTA INÊS (2001) a região foi
enquadrada com vegetação característica de Mata de Cipó. Atualmente, analisando as
imagens de satélite juntamente com observações em campo não se verifica nenhum resquício
da antiga Mata Atlântica, apenas alguns sítios de Mata de Cipó localizados nos topos de
morros, sendo a maior parte da região coberta apenas de caatinga e pastagens com sinais de
degradação.

Figura 5 – Imagem de satélite: Recorte Sudeste do município de Santa Inês e zona rural, 2014.

8

Vegetação secundária composta de gramíneas e arbustos.
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Analisando a imagem de satélite anterior (Figura 05), verificam-se as mesmas
características descritas na figura anterior. Observam-se dois afluentes do Rio Jiquiriçá (Rio
da Casca e Rio Xixém) adentrando na área urbana, encontrando-se com o rio principal. Esses
rios estão com baixa vazão, não sendo possível identificar seu leito, a não ser pela área com
característica de verde mais intenso. Verificam-se alguns pequenos açudes e uma barragem
(BG) dentro do perímetro urbano. A estação de tratamento de esgoto (ETA) da Empresa
Baiana de Saneamento e Águas (EMBASA) fica bem aparente na imagem.
O Município de Santa Inês apresenta uma rede hidrográfica simples, com poucos
afluentes temporários, possuindo, portanto, uma contribuição reduzida de água para alimentar
a vazão do já exaurido Rio Jiquiriçá, que outrora – segundo depoimentos de moradores
antigos – corria com águas límpidas.
Com o desmatamento da Mata Atlântica/Mata de Cipó, segundo (IBGE, 2015) e
SANTA INÊS, (2001), (Figuras 06 e 07), percebemos que o crescimento da agricultura de
subsistência, adicionado ao manejo pouco recomendado, à desobediência das leis ambientais e
o crescimento urbano, que quase todas as suas áreas de preservação permanente foram
desmatadas – a exemplo das áreas alagadas, corpos hídricos (mata ciliar), topos de morros.
Tornando assim, a paisagem claramente antropizada9, o que vem se acentuando a cada ano de
forma mais preocupante, resultado corroborado por Vilela (2009).

Figuras 06 e 07 – Fotos indicando as condições de preservação do rio Jiquiriçá: Assoreamento do rio,
lançamento do esgoto “in natura” com evidentes manchas de óleos ou gorduras, ausência de mata ciliar,
alvenaria dentro da calha do rio e falta de respeito à Áreas de Preservação Permanente, segundo a Lei Nº 12.651,
de 2012. Fonte: Arquivo da autora

9

Que sofreu alterações por consequência da atividade humana, perdendo suas características originais.
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A situação ambiental do município de Santa Inês é crítica, devido à pouca vazão nos
seus corpos hídricos. Alguns fatos colaboram para acentuar este problema, a exemplo da
mudança climática visível na paisagem e confirmado pela alteração do regime pluviométrico
da média de 600 a 800 mm, para 328 a 628 mm nos últimos 20 anos segundo dados do
INEMA, 2003, da falta de saneamento básico, do empobrecimento dos solos e seu desgaste,
dentre outros parâmetros.
Neste sentido, conscientes dos problemas vigentes, compreendemos a necessidade de
intervenção no tocante à restauração da mata ciliar deste rio, com o intuito de sua
recuperação.
Estudos in loco demonstraram de forma evidente a inexistência dos ecossistemas
característicos do que era o seu bioma natural. O desflorestamento, como na maioria dos
municípios da região, causa alto grau de degradação ambiental, sendo acompanhado da
consequência dos impactos no solo e principalmente na qualidade e quantidade da água do rio
em estudo, resultado corroborado por Steiner & Vasconcelos (2011).
Vilela (2009) indica a importância da cobertura vegetal no equilíbrio térmico de uma
região, diminuindo a variação diária da temperatura, mantendo o padrão constante de umidade
no solo, assim, atenuando o risco de aridez e desertificação. Segundo indica a autora acima, a
remoção da vegetação ciliar, ocasiona a degradação do rio e das suas águas, o assoreamento
com a criação de bancos de areia no seu leito e a redução de sua calha, diminuindo a
quantidade de água acumulada durante as chuvas.
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5.2 ANÁLISE AMBIENTAL EM ESCALA TEMPORAL UTILIZANDO
IMAGEM DE SATÉLITE

Figura 08 – Imagem de satélite da cidade de Santa Inês no ano 1970.

Figura 9 – Imagem de satélite da cidade de Santa Inês no ano 2014.

Analisando comparativamente as imagens de satélite dos anos de 1970 (Figura 08) e
de 2014 (Figura 09), com foco na degradação do meio ambiente, no intervalo de 44 anos,
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percebe-se um intenso processo de desmatamento, com a exposição do solo, inclusive com a
possível perda da camada superficial por erosão de diversos tipos. Estes impactos tem
ocasionado à modificação do relevo e consequente, o assoreamento dos corpos hídricos da
região, levando o Rio Jiquiriçá a desviar sua trajetória em vários pontos. Resultado similar foi
encontrado por Pissarra et al. (2004), quando relata que as ações antrópicas em regiões com
características de relevo acidentados influenciam diretamente na magnitude das perdas de solo
por erosão. Deste modo, toposequências10 com inclinação acentuada e sem cobertura vegetal
apresentarão maior fragilidade nos agregados do solo acarretando assim possíveis
assoreamentos dos sedimentos em direção às partes mais baixas do relevo e de corpos
hídricos em geral.
Proporcionalmente, o crescimento urbano da cidade de Santa Inês nesse período, não
foi muito significativo, no entanto, este se deu às margens do rio de forma desordenada,
contribuindo de forma acelerada e contínua para a degradação e comprometimento do Rio
Jiquiriçá. Segundo Avanzi (2009) é extremamente necessário manter a cobertura vegetal e
promover a conservação dos recursos hídricos, objetivando sustentar o equilíbrio do sistema
natural.

Figura 10 – Imagem de satélite com a localização dos pontos tomados com o receptor GPS.
SE – Solo exposto
10

“(...) ocorre quando a diferenciação de um conjunto de solos se deve, principalmente, à sua posição no relevo.”
(COELHO, 2010:11).
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A figura 10 representa a distribuição dos vinte (20) pontos tomados com o receptor
GPS, para aplicação dos questionários socioambientais. A Rua Marechal Deodoro, construída
às margens do Rio Jiquiriçá se inicia no centro da cidade de Santa Inês, finalizando as
margens da BR 420. Esta rua foi implantada sem respeito às premissas de proteção às Áreas
de Preservação Permanente (APP’s) previstas na Lei nº 4.771, de 1965 e na Lei nº 12.561, de
2012, que revoga o disposto na Lei anterior. Ambas as versões, conhecidas como Código
Florestal, têm o objetivo de regular o uso e a ocupação do território rural brasileiro,
especialmente no que tange o recuo mínimo de 30 metros, para corpos hídricos com largura
do leito inferior a 10 metros, como é o caso aqui expresso. É válido salientar que esta rua
apesar de servir de acesso à rodovia, não representa a saída principal da sede do município.
A Figura 11 apresenta em detalhes as condições ambientais que atualmente se
encontra o Rio Jiquiriçá dentro do domínio urbano do município de Santa Inês. Analisando a
imagem, fica evidente a falta da vegetação ciliar natural ao longo do rio, possuindo apenas um
maciço misto de vegetação nativa de baixo porte, acrescida de algarobas, Prosopis juliflora (Sw)
DC. É possível visualizar o represamento referente a um dique construído na calha do rio, na

porção mediana da Rua Marechal Deodoro e a ilegal proximidade da pavimentação da rua,
principalmente no lado esquerdo da margem do rio. É importante destacar a grande área de
solo exposto (SE) e degradado, também à margem esquerda da via pública analisada.

Figura 11 – Imagem de satélite da Rua Marechal Deodoro para melhor detalhamento do rio.
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Na análise da imagem a seguir (Figura 12), observa-se a barragem feita no Rio
Jiquiriçá, na área final da zona urbana de Santa Inês. Pela coloração da água do barramento,
podemos inferir que existe possibilidade de contaminação e comprometimento da sua
qualidade. Ainda podemos inferir sobre a quantidade de áreas de solo exposto, principalmente
de cor esbranquiçada, equivalente à abertura de um loteamento, evidenciando a natureza
quartzosa no seu solo e a área de cor vermelha, também visível na imagem, que denota a
presença de argila apresentando as mesmas cicatrizes de degradação ambiental.

Figura 12 – Imagem de satélite detalhando a barragem urbana e a estação de tratamento da EMBASA (ETA).

Com base nas análises das imagens de satélite, é notória a necessidade de intervenção
de forma emergencial, a médio e longo prazo, para a restauração dos recursos naturais no
munícios de Santa Inês.
Acredita-se que o presente diagnóstico incentive e norteie a gestão pública e
instituições de ensino a tomarem as providencias cabíveis com o desenvolvimento de projetos
de pesquisa e extensão, com implementação e acompanhamento constante, fazendo desse
município um referencial de restauração ambiental e sustentabilidade e ainda, um laboratório
de estudos práticos para os diversos conteúdos programáticos dos cursos oferecidos pelas
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instituições de ensino.
Nessa perspectiva, torna-se possível que a teoria vista em sala de aula possa ser
aplicada de forma real, com resultados visíveis tanto para os discentes, como para a
comunidade local, estreitando assim as relações do ensino, com a prática da extensão.

5.3. ANÁLISE DA PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS MORADORES PRÓXIMOS A
ÁREA DE ESTUDO

No que diz respeito aos resultados da pesquisa sobre percepção ambiental dos
moradores da localidade próxima à área em estudo, iniciamos a interpretação a partir da
analise dos parâmetros que descrevem o perfil socioeconômico da população entrevistada.
De acordo com Roosevelt Fernandes, a percepção ambiental é definida como:
“(...) uma tomada de consciência do ambiente pelo homem, ou seja, o ato de
perceber o ambiente em que se está inserido, aprendendo a proteger e a cuidar do
mesmo. Desta forma, o estudo da percepção ambiental é de fundamental importância
para que possamos compreender melhor as inter-relações entre o homem e o
ambiente.” (FERNANDES et al, 2004, p.1)

Tabela 1 – Grau de Escolaridade
Local

G,de Instrução

Empreg

Desemp

Total

%

2

6,6

3

10

1

3,3

Autôn Aposent

Rua Marechal
Deodoro

Analfabeto
1º grau incomp

2

1º grau comp

1

2

2º grau incomp

1

2º grau comp

6

2

4

12

40

Sup/ Técnico

6

5

1

12

40

15

8

7

30

100

Total

0

Fonte: Elaborada pela autora.

Na tabela 1 acima observamos que da totalidade de 24 pessoas com grau de
escolaridade suficiente para entender o problema, ou seja, 80%, a metade deles (12), possuíam
emprego no momento da entrevista, que somados aos outros 15% de autônomos (05) vai
implicar em maiores possibilidades de contato destes, com outros munícipes, para debater os
problemas do Rio. O restante dos 13% desse grupo de 24 pessoas, mesmo que sem emprego,
não podem ser excluídas dessa possibilidade. Pode parecer preconceituoso, mas tomando em
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consideração que 70% dos entrevistados eram do gênero feminino, é provável que, quando
motivadas e informadas dos benefícios da conservação e resgate das condições hídricas, uma
campanha educativa poderá ter efeito mais rápido em relação à disseminação das
informações. Em relação a isto, algumas autoras já aprofundaram suas discussões de gênero
em outros trabalhos, como é o caso de Rosa; Bevilacqua (2012), mas não serão tratadas aqui.
No entanto, alguns movimentos como a Educação Global, têm buscado a aproximação da
temática ambiental, envolvendo a sustentabilidade, com as questões relacionadas aos direitos
humanos, incluindo gênero, os desafios do milênio e participação cidadã (EDUCAR PARA
VIVIR, 2013).
Tabela 2 – Valorização das características da área, referente ao Rio Jiquiriçá e local de
moradia.
Local
Características

Média
Qualidade da água

0,73

Beleza Paisagem

3,47

Segurança do local

3,47

Utilidade do local

1,27

Limpeza do Bairro

6,13

Limpeza da Área

2,83

Como lazer/diversão

1,37

Moradia

Média
Onde mora

5,47

Vizinhança

7,58

Média Geral

3,59

Fonte: Elaborada pela autora.

Segundo tabela 2 acima e atribuindo notas de 0 a 10 nos aspectos referentes à
valorização das características da área, a exemplo da qualidade da água até os aspectos de
utilização como local de lazer e diversão, nota-se que os fatores avaliados em primeiro lugar
com notas medianas, corresponderam a: vizinhança (média 7,58), limpeza do bairro (média
6,13), e o local onde reside (com 5,47 pontos), mostrando uma satisfação regular em relação a
estes elementos.
Ocupando o segundo lugar na avaliação, se encontram: a beleza da paisagem e a
segurança do local, ambos avaliados com 3,47 pontos de média; enquanto a limpeza da área
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do rio recebeu uma média de 2,83 pontos.
Entre os fatores com as menores médias restaram: a qualidade da água (0,73 pontos); a
utilidade do local (1,27 pontos) e finalmente, local para lazer e diversão, com 1,37 pontos.
Considerando que a escala utilizada foi de 0 a 10 pontos, a avaliação em geral não
passou de 3,59 pontos, considerada baixa. Aparentemente, há uma valorização dos elementos
humanos sobre os mais estreitamente relacionados ao rio.
Esses resultados permitem reforçar as convicções de que se faz necessário iniciar um
programa de mudança de percepções, valores e atitudes para poder recuperar, não somente a
qualidade paisagística do local em estudo, mas também a saúde do rio em toda a sua extensão.
Outro elemento que pode ser analisado usando estes resultados é que quando os
problemas ambientais saem da nossa proximidade, ou seja, quanto mais longe estejam das
nossas influencias, a exemplo da recuperação da qualidade d’água, que por si só é para “eles”
um problema de difícil resolução, os valores mais próximos ao indivíduo adquirem maior
destaque em relação às questões ambientais.
Conforme Ladeira:
“Em matéria de educação não podemos deixar de assegurar que se a educação é algo
de grande importância para todos os seres humanos, a socialização do saber entre os
indivíduos podem torná-los capazes de se pronunciarem diante de fatos políticos,
sociais, econômicos e ecológicos. (LADEIRA, 2013:50)

A autora coloca ainda que a problemática trazida pela falta de educação ambiental
pode ser notada, pois essa negação ou inacessibilidade de uma educação digna – no que se
refere ao âmbito da transformação do sujeito – faz com que ele não se compreenda como
agente transformador.
Tabela 3 – Relação entre a Importância e o Uso da Área
Grau de Importância
Uso da área
P/ nada

Nenhuma

Pouca

Muita

Alguma

Total

6

4

4

7

21
0

P/ abastecimento
P/ animais
Como descanso
Entretenimento
Total

2

2

6

1

1

3

1

2

6

7

7

10

30

Fonte: Elaborada pela autora.
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O resultado da tabela 3 acima mostra uma divisão nítida da percepção dos
entrevistados em relação à importância e uso da área em estudo. Enquanto 57% dos
entrevistados (11 pessoas) acreditam que a área onde moram, próximas ao rio, tem alguma ou
muita importância, os restantes 43% (10 pessoas) opinam que a área não se destaca de
qualquer outra no município. Nesse caso, ambos os grupos não usam a área para nada.
Dos restantes 30%, ou (9 indivíduos), 60% a área lhes oferece momentos de
entretenimento (caminhadas, contemplação, passeios, etc). Apenas duas (02) pessoas
aproveitam a área para seus animais domésticos e de criação e um deles destacou sua utilidade
para descansar.
A resposta a esse questionamento permite comprovar que o abastecimento de água por
parte do rio está fora de cogitação dentre os entrevistados. Ao mesmo tempo, a área continua
sendo útil desde o ponto de vista urbano, para satisfazer as necessidades recreativas que
poderiam ser potencializadas no suposto caso de adicionar a qualidade e vazão mínima do rio.
É nítido identificar que nessas manifestações falta a compreensão no que tange ao meio o qual
esses sujeitos estão inseridos. Segundo Freire (1996), estar no mundo sem fazer historia, sem
por ela ser feito... Sem tratar sua própria presença no mundo... Sem ponto de vista sobre o
mundo. Enfim, o autor completa que é na inconclusão do ser, que se sabe como tal, que se
funda a educação como processo permanente.
Em relação às declarações obtidas pela população e partindo do pressuposto de que é
essencial conhecer a percepção ambiental da comunidade, faz-se necessária a reflexão quanto
à adoção de programas de educação ambiental, já que esta assume papel indispensável no
processo de transformação socioambiental.
No tocante à educação ambiental, é evidente que o homem tem um papel fundamental
enquanto sujeito transformador, tal condição culmina na mudança da sua relação com a vida e
com a natureza (DEPERON, 2004). Assim, torna-se imprescindível refletir o meio natural a
partir de novas formas de percepção de mundo, evitando o prosseguimento do
conservadorismo (DEPERON, 2004 apud LADEIRA, 2013).
Portanto, “o desafio que se coloca é o de formular uma educação ambiental que seja
crítica e inovadora, em dois níveis: formal e não formal.” (JACOBI, 2003:189). Ainda de
acordo com o autor, a educação ambiental deve ser utilizada enquanto ato político, com o
intuito da transformação social (Ibidem:196). Neste contexto, deve-se buscar uma “(...)
perspectiva holística de ação que relacione o homem, a natureza e o universo, tendo em conta
que os recursos naturais se esgotam e que o principal responsável pela sua degradação é o
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homem” (Ibidem).
Tabela 4 – Ações Possíveis para a Proposta de Recuperação do Rio Jiquiriçá no município de
Santa Inês
AÇÕES

Geral
N

o

%

Recuperar a
Área:
Sim

28

93,3

Não

02

6,7

Organizar ação

18

60

Participar da Recuperação da Área

23

77

Plantar árvores

22

73

Mudar-se

3

10

Cercar toda área

7

23,3

Educar e conscientizar

25

83,3

Retirar animais domésticos

15

50

Expropriar a vizinhança

1

0,3

Construir Parque

9

30

Outro

5

10,7

Capaz de Fazer:

Recomendaria:

Fonte: Elaborada pela autora.

Os dados acima (tabela 4) chamam a atenção, que, se aproximadamente a metade dos
entrevistados acreditam que a área não tem importância diante da realidade atual de
degradação, como foi exposta na tabela anterior, a quase totalidade deles manifesta disposição
para fazer algo em favor do rio, verificando uma posição contraditória e revelando que no
fundo, não sabem ao certo a real importância do rio e consequentemente da conservação do
meio ambiente e a impotência diante da realidade os paralisa. Outra possibilidade, é que a
falta de credibilidade em ações efetivas ao longo dos anos tenham levado a essas pessoas o
desestimulo do trato com os recursos naturais.
Verifica-se que mais da metade deles estariam dispostos ou recomendam: educar e
conscientizar outros (83,3%); recuperar a área (77%); plantar árvores (73%); organizar algum
projeto de ação (60%), ou retirar os animais domésticos (50%). Apenas 10% estariam
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preparados para mudar-se de local. Um terço (30%) dos entrevistados acredita que construir
um Parque no local onde residem pode ser uma solução, enquanto 23,3% (07 dos
entrevistados) opinam que uma cerca ajudaria a proteger o rio.
Com isso, pode-se inferir que mudanças de hábito e conduta acerca da recuperação do
ambiente pode ser implementada, contanto, que essa comunidade se aproprie de
conhecimentos acerca da realidade ambiental e suas consequências e se veja como agente
modificador atuante nas mudanças propostas. Assim, não se pode construir essa plataforma de
mudanças sem a adoção das metodologias participativa como base da educação ambiental.
Diante de uma proposta de Recuperação da área 77% dos moradores responderam que
concordariam que algo deveria ser feito para recuperar a área em estudo. Nesta perspectiva e
partindo da reflexão de Martins (2010):
“(...) as atividades antrópicas deveriam ser planejadas e seus impactos devidamente
mensurados e a vegetação nativa resguardada para não haver nenhuma degradação.
Essa seria uma forma ideal de gerir o meio, mas ainda o autor supracitado, mesmo
sabendo da extrema importância dos remanescentes florestais, em muitos casos, a
necessidade do uso dos recursos naturais torna inevitável à ação de retirada desses, o
que contradiz com a ideia da preservação dos mesmos.” (LADEIRA, 2013:54).

Tabela 5 – Questões de natureza ambiental
A*

B*

C*

SIM

30

28

05

NÃO

0

02

25

Fonte: Elaborada pela autora.

*A = Sabe o que é meio ambiente?
*B = Tem conhecimento do nome do Rio?
*C = Sabe a quem pertence as margens do Rio?

Sem maiores detalhes, a tabela 5, acima, reconhece que os entrevistados, na quase
totalidade (93%), admitem o que pode ser o “meio ambiente” como conceito, além de saber o
nome do Rio que passa pela frente das suas casas. No entanto, a maioria (83%) reconhecem
que não imaginam a quem pertence às margens do rio, mesmo tendo 70% deles (21 pessoas)
um tempo de residência maior que 6 anos no local, como pode ser visto no gráfico 1, abaixo,
onde a metade dos entrevistados sempre viveu no local.
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Fonte: Questionário aplicado aos moradores da Rua Marechal Deodoro (2015)

Esta afirmação sobre o desconhecimento de mais de 83% dos moradores acerca do rio
e seus pertencentes, muito menos as leis que o protege, além da sua conservação nos leva a
refletir que este é apenas visto cotidianamente, não necessariamente reconhecido pela sua
importância e muito menos por sua degradação, assim, sem esse conhecimento é visível à
imposição de delimitação de espaços na sua calha, hoje com pouca vazão, referente ao fundo
das casas que se distribuem nesses espaços.
Diante da gravidade das informações tornam-se alarmantes, que destes indivíduos
estudados, 50% sempre residiram no local. Isto prova a invisibilidade do rio para essas
pessoas, como elemento necessário para uma boa relação do homem com a natureza e da
importância da água de qualidade para as suas vidas de uma forma geral.
Tabela 6 – Questões de natureza cultural
Associação

Lugar Sagrado

Lendas e Histórias

SIM

04

01

02

NÃO

26

29

27

NR

0

0

1

Fonte: Elaborada pela autora.

A tabela 6 acima, demonstra que 26 pessoas entrevistadas não estão integradas a
sindicatos ou associações, 29 pessoas desconhecem que existam locais sagrados próximos ou
mesmo na área de estudo, 27 pessoas não possuem informações referentes a possíveis lendas e
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historias do local estudado.
Com base nos resultados se pode afirmar que o estado de conservação do município de
Santa Inês se encontra nos seus limites de capacidade de carga ecologicamente equilibrada.
Seu avançado estado de deterioração compromete a todos os envolvidos e deve estimular
maiores esforços para que as recomendações de todo o estudo se tornem reais.
Diante de toda a problemática ambiental diagnosticada no presente trabalho e discutida
amplamente somada ao conhecimento da percepção do ambiente pela comunidade estudada e
ainda pela falta de atuação efetiva dos órgãos competentes é de extrema urgência a busca da
clareza e da pronta tomada de decisão para minorar os efeitos deletérios da degradação dos
recursos naturais no município de Santa Inês.
A busca de solução para a falta de conhecimento da comunidade acerca dos problemas
socioambientais que os cercam se mostra outro desafio a ser superado. Com isso, a promoção
da E.A vem como solução para transformar e recuperar a saúde ambiental e social necessária
para prática das melhores medidas de uso dos recursos naturais no município.

5.4. ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS COMO DISPOSITIVO DA EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

5.4.1 Oficina de Planejamento Participativo - OPP

No dia 27 de novembro do ano de 2015, durante os trabalhos de campo que motivaram
esta pesquisa, teve inicio o primeiro contato oficial com a comunidade de Santa Inês para
compartilhar os objetivos do estudo e assim conhecer a opinião das lideranças presentes em
relação aos problemas ambientais analisados. Foram impressos os convites, conforme modelo
abaixo, representado na figura 13, distribuídos antecipadamente na comunidade da Rua
Marechal Deodoro, representantes da gestão publica e instituições de ensino.
Os convites foram feitos pessoalmente aos portadores e em contato com a Secretaria
Municipal de Educação, optou-se por convidar algumas Diretoras de Escolas, tanto
particulares, como públicas.
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Figura 13 – Modelo do convite para a Oficina de Planejamento Participativo.
Fonte: Elaborado pela autora.

Estiveram presentes os representantes das seguintes organizações e pessoas: Secretaria
de Educação do município de Santa Inês, Sr.ª Isabel Cristina Sales Coelho, Coordenadora da
Escola Municipal Prisco Viana, Sr.ª Maria do Carmo B. de Souza, Diretoras da Escola Santa
Inês, Sr.ª Iara Maria Teles e Sr.ª Maria Conceição M. de Barros, Diretora da Escola Caminho
da Vida, Sr.ª Maria Aparecida F. de Souza Silva, Diretora da Escola Luminar, Sr.ª Maria de
Fátima Santos de Souza, representantes da comunidade ribeirinha, Sr.ª Valdete Valentin Fiuza
e Sr. Josimar Rodrigues. Vale ressaltar que 04 dos participantes eram professoras e
proprietárias de escola.
Foram convidadas a participar e não compareceram: Representantes do IF Baiano,
Representantes das demais escolas do município e outros moradores da Rua Marechal
Deodoro. Porém, vale salientar que algumas Instituições de Ensino estavam realizando
Jornada Pedagógica neste período.

Objetivos da Oficina
Os objetivos da OPP foram assim estabelecidos:
— Interagir com os moradores ribeirinhos;
— Apresentar o diagnóstico realizado para este estudo, e
— Verificar a opinião de moradores e demais presentes quanto às ações futuras.

Programação Apresentada
Esta oficina foi organizada para ter dois momentos diferentes, separando eles por um
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coffee break ecológico, como requeria o momento e o tema.
O 1º. Momento esteve composto por:
Boas vindas e acolhimento aos participantes;
Dinâmica de grupo para a apresentação individual e primeira interação;
Apresentação do Projeto por parte da autora;
Dinâmica de grupo para encontrar o problema comum na percepção dos presentes em
relação ao Rio Jiquiriçá;
Apresentação dos resultados do levantamento em campo;
Coffee break.

2º. Momento, depois de uma breve interação social e descanso, os participantes debateram em
Plenária os seguintes aspectos:
O que fazer perante o problema?
Debate sobre o mascote e suas imagens contrastantes aparecidas nos banners;
Diretrizes para os próximos passos após a OPP;
Avaliação final da OPP.

Preparação e realização da Oficina
A programação estabelecida para este evento foi precedida da elaboração de um
audiovisual com os resultados parciais da pesquisa em campo e das análises e interpretações
das imagens de satélite utilizadas; a escolha de um amplo local que permitisse realizar
algumas dinâmicas de grupo e uma relevante interação social (Figuras 14 e 15); a escolha do
mascote para a futura campanha educativa em prol do rio Jiquiricá e a consequente fabricação
de banners, canecas de café e água como souvenir com a imagem do mascote.

Figuras 14 e 15 – Preparação e realização da Oficina. Fonte: Arquivo da autora.
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Desenvolvimento da oficina

Diante do diagnóstico ambiental crítico visto nas imagens de satélite e os resultados do
questionário, a imagem do logo que se pensava a princípio, era a do peixe com fisionomia de
tristeza perante o quadro, como estratégia de impacto.
Ao dialogar com o grupo foi discutido qual seria a melhor representação do peixe
(figura 16), que estava em ênfase, ou uma segunda opção, uma que representasse a esperança
e a alegria da volta de tempos mais saudáveis para o rio.
Após a manifestação do grupo em busca da recuperação da área de estudo, foi
apresentada a segunda opção de imagem, figura 17, a seguir. Então as duas imagens foram
apresentadas conjuntamente como opções de escolha, com o objetivo de discutir a aparência
do logo que se gostaria de trabalhar.
Assim, percebendo a sensibilização do publico, ficou visível a vontade e o
envolvimento destes para tratar e participar de ações que levassem as mudanças necessárias
para a restauração do rio. Definindo então o aspecto fisionômico do peixe para o de
esperança, as canecas já confeccionadas com o sorriso foram apresentadas conforme, figura
18.

Figura 16 – Proposta de logo em fisionomia de tristeza para utilização nos trabalhos.
Figura 17 – Proposta de logo em fisionomia de esperança para utilização nos trabalhos.
Figura 18 – Modelo da caneca distribuída como souvenir.
Fonte: Arquivo da autora.
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Resultados
Nas três horas de duração do evento, estes foram os resultados mais relevantes do
estudo:
— Na percepção dos presentes, o projeto e os empenhos que venham a ser derivados
desse estudo serão acolhidos por eles e contarão com seus auxílios na sua implementação.
— A ideia do mascote foi aceita como conveniente e sugeriram que o nome fosse
escolhido pela própria comunidade escolar entre os seguintes nomes: Jiquinha, Alegria,
Jequiçá, Içá, Thierry, tendo como publico alvo, estudantes na faixa etária entre 4 a 10 anos
de idade.
— Foi estabelecida a estratégia para dar nome ao mascote, determinando uma visita da
coordenadora deste projeto a todas as instituições educativas do município. Tal estratégia tem
o objetivo de preparar o inconsciente da comunidade escolar sobre uma possível e futura
campanha em defesa da recuperação da sub bacia do Rio Jiquiriçá e do setor urbano por onde
ele passa.
— Um dos presentes, poeta, escritor e geógrafo, se ofereceu para auxiliar a futura
produção de material educativo, especialmente o de conteúdo histórico regional.
— Como resultado dessas discussões na OPP, se obteve também enquanto
contribuição, a composição de uma música elaborada por uma professora do grupo, que será
divulgada no material educativo (Ver anexo E e H).

Sugestões de ações futuras
Nas sugestões para ações futuras foram sinalizadas:
— O envolvimento da Educação de forma efetiva (através trabalho realizado nas
escolas);
— Elaboração de projetos para melhoria do local e recuperação da área do Rio (Rua
Marechal Deodoro);
— Elaboração de projeto para utilização da barragem, como local de lazer
ecologicamente correto.

5.4.2 Visitas às Escolas do Município para a escolha do nome do Logo
Realização de votação para a escolha do nome do mascote para a Cartilha à partir das
sugestões oriundas da reunião participativa. Figuras 19 a 26:
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Figuras 19 e 20 – Escolha do nome do mascote para a cartilha na Escola Prisco Viana.
Fonte: Arquivo da autora.

Figuras 21 e 22 – Escolha do nome do mascote para a cartilha na Escola Caminho da Vida.
Fonte: Arquivo da autora.

Figuras 23 e 24 – Escolha do nome do mascote para a cartilha na Escola Luminar.
Fonte: Arquivo da autora.
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Figuras 25 e 26 - Escolha do nome do mascote para a cartilha na Escola Santa Inês.
Fonte: Arquivo da autora.

Após a consulta em salas de aulas de diversas escolas do município foi escolhido o
nome de Jiquinha para o Logo, sendo então utilizado desta forma para a confecção de material
educativo (Ver anexo H).
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o desenvolvimento deste trabalho, notou-se que são raros os relatos de
pesquisas referentes à área de meio ambiente, conduzidas no município. Assim, há
necessidade de se desenvolver outros estudos de diagnóstico ambiental mais aprofundado,
com finalidade de subsidiar estratégias de conservação e recuperação do local estudado.
Tratando de forma especial, a situação da mata ciliar, é fundamental ações específicas
para sua reposição, recuperação e manutenção, tendo como finalidade minimizar o
assoreamento do rio Jiquiriçá, melhorar a qualidade e vazão de sua águas, restabelecer a fauna
ao logo do rio, além de impactar de modo positivo a originalidade da paisagem, beneficiar as
espécies existentes na região e tornar esse ambiente aprazível e salutar para comunidade local.
Em relação à continuidade da ação educativa iniciada neste trabalho, recomenda-se
envolver os estudantes das escolas do município nas atividades de sensibilização e
recuperação do ambiente, bem como, capacitar os professores de maneira que eles possam
aproveitar ao máximo as contribuições deste estudo, buscando o desenvolvimento de outras
atividades educativas, dentro e fora da sala de aula.
Estando aptos para tratar das questões relativas ao tema ambiental, acredita-se que os
educadores terão condições, não só de aplicar esses conhecimentos ao cotidiano escolar, como
também de desenvolver novos projetos que ampliem as discussões a respeito dessa temática
com a comunidade do entorno da escola.
A autora destaca que o professor tem importante papel, pois é agente direto de
incorporação da dimensão ambiental no ensino, ao propor um aprofundamento teórico/prático
nas questões ambientais a partir do ambiente escolar e do cotidiano de seus agentes.
Tratar as questões relativas ao meio ambiente como tarefas rotineiras do cotidiano de
alunos, professores, coordenadores pedagógicos, diretoria e demais funcionários da escola,
poderá ajudar na melhoria da qualidade de vida da comunidade e na sua sustentabilidade
ambiental.
Muitos temas podem ser considerados relevantes no contexto local e merecem ser
tratados em futuros projetos, tanto de pesquisa, quanto educativos e de conservação e/ou
manejo. Um dos temas que mais chama a atenção no contexto local é a questão dos resíduos
sólidos. O município não possui um trabalho de coleta seletiva. Torna-se necessário um olhar
para essa questão, bem como, a adesão da comunidade nesse processo. Acredita-se que o
principal motivo seja a falta de uma intervenção educativa associada ao projeto de
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gerenciamento dos resíduos implantados.
A população precisa ser sensibilizada e conscientizada, não só a respeito de como
proceder na separação dos materiais recicláveis, mas também da importância em diminuir a
geração de resíduos, e/ou reaproveitá-los para outros fins, evitando assim, que a comunidade
jogue lixo aleatoriamente no leito do rio.
O tema biodiversidade merece ser aprofundado em discussões, ações e pesquisas
posteriores devido à sua importância e complexidade. Também é importante que esses dados
sejam divulgados para a comunidade em geral através de programas educativos centrados
neste tema, como forma de contribuição para o conhecimento e a valorização da conservação
desses aspectos em âmbito local.
Por meio da conscientização e da educação ambiental no ensino, pode-se gerar um
público esclarecido e motivado sobre a problemática ambiental e, desta forma, nascerem
projetos e ações de conservação, preservação e de recuperação ambiental que adote a visão
interdisciplinar envolvendo todas as áreas do conhecimento num só objetivo.
Neste sentido, além do diagnóstico realizado por meio desta pesquisa, sugere-se de
modo geral, parcerias entre a Gestão Pública, Secretarias Municipal e Estadual de Educação e
de Meio Ambiente, Empresas e Instituições de Ensino, que possam concluir em ações efetivas
para a melhoria das condições ambientais do rio Jiquiriçá.
Um plano de ação neste sentido, a partir da comunidade escolar, poderia incluir as
propostas dentro das seguintes dimensões:

Dimensão Epistemológica
Criar condições para incrementar as oportunidades de vivenciar processos educativos
ambientais, no intuito de disseminar o conceito de educação ambiental como
reformulador do sujeito nas suas atitudes e valores.

Dimensão Pedagógica
a. Elaborar e implantar cursos de formação continuada para professores e demais
interessados, na tentativa de formar multiplicadores ambientais atuando junto à
comunidade;
b. Elaborar projetos pedagógicos interdisciplinares nas escolas cuja temática
principal seja a Educação Ambiental.
c. Ampliar as experiências com visitas a campo, na tentativa de sensibilizar a
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comunidade escolar com relação à problemática ambiental;
d. Fomentar a formação de grupos de estudos com interesse em desenvolver projetos
com finalidade de divulgar a E.A, socializando-os através da participação em
reuniões para discutir formas de implementação;
Dimensão Político – Institucional
Estabelecer um compromisso político interinstitucional junto à população local de
Santa Inês, através de projetos e parcerias, que oriente, planeje e execute planos de
ação coerentes, em direção à recuperação do rio em questão e auxilie no plano de
desenvolvimento rural e urbano do município.
A motivação deve anteceder à aplicação de quaisquer metodologias, à intervenção ou
tomada de decisão para à modificação da realidade socioambiental de qualquer território.
Conhecer a situação ambiental da região e entrar em contato com ela, reconhecendo a
grave e sempre ascendente escala de degradação do rio, que um dia foi espaço de lazer e
abastecimento de água três ou quatro décadas atrás, foi de fundamental importância para
estabelecer as metas da Educação Ambiental a ser desenvolvida.
As ferramentas utilizadas na interpretação de imagens de satélite e fotográficas foram
efetivas e suficientes para indicar que a vegetação se encontra em degradação, assim como os
solos e o espaço geográfico influenciado pelo Rio Jiquiriçá, todos os elementos que estão
regredindo em qualidade e diversidade, no decorrer dos anos. Ainda, tanto as imagens como
suas interpretações configuram-se em materiais didáticos de relevante significado pedagógico,
testados durante as incursões realizadas em algumas escolas do município.
Da compreensão e concretização do diagnóstico ambiental, produto das análises de
laboratório e de inspeções de campo realizadas, tanto hoje como em diversas épocas, e o
presente, partiu-se para compreender a visão da comunidade mais próxima da área em estudo,
tentando compreender a visão que estes possuem sobre o rio. Sem esse entendimento
observado conjuntamente, seria impossível desenvolver o estudo em profundidade.
Os resultados dos estudos permitem concluir, primeiro que, quando se trata de danos
ambientais ao nosso patrimônio natural coletivo, as classes sociais se comportam
aparentemente iguais, preservando seus próprios interesses. Em segundo, qualquer promoção
da recuperação ambiental não pode ser vista ou feita sem levar em consideração os aspectos
sociais contextualizados. Enfim, chega-se à conclusão de que participamos de um sistema
complexo e interligado no qual devemos fazer parte de forma equânime.
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O trabalho expõe visivelmente a necessidade de reduzir a distância entre o estudo
técnico cientifico ambiental e os assuntos que sociologicamente influenciam o binômio
homem-natureza. Sendo assim, é inviável afastar os estudos técnicos dos problemas de
conflitos sociais no que se refere às questões do uso da terra e suas implicações legais.
As questões ambientais devem ser trazidas ao ambiente escolar e vice versa
incorporando-as ao processo educativo nas ações e reflexões pedagógicas. Por meio das
instituições de ensino pode-se atuar diretamente na formação e integração dos educandos, de
maneira a conscientizar as demais pessoas do seu convívio.
Ficou clara que ainda não existe, de forma substancial, a participação do IF BaianoCampus Santa Inês, nas ações socioambientais do município no qual se insere, a não ser na
formação acadêmica da população do território. Com isso, existe uma urgência dessa
apropriação no que concerne ao olhar e aos estudos com vistas a mitigar a degradação e
sensibilizar efetivamente a comunidade acadêmica e a população local da importância
ambiental, como um todo.
O atual estudo, portanto, se apresenta pioneiro, como proposta de iniciativa para a
chamada das diversas áreas do conhecimento, na perspectiva de atuar efetivamente nos
diferentes temas abordados acima, fazendo com que a Instituição cumpra seu papel como
facilitadora do Ensino, da Pesquisa e da Extensão.
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ANEXO A – FOTO DO RIO JIQUIRIÇÁ NO ANO DE 1947, SANTA INÊS, BAHIA.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=o-HIs5cB8RY

84

ANEXO B – FOTO DO RIO JIQUIRIÇÁ (ENCHENTE) NO ANO DE 1960, SANTA
INÊS, BAHIA.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=o-HIs5cB8RY
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ANEXO C – FOTO DO RIO JIQUIRIÇÁ, SEM DATA IDENTIFICADA, SANTA
INÊS, BAHIA.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=o-HIs5cB8RY
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ANEXO D – FOTO DO RIO JIQUIRIÇÁ ATUAL, SEM DATA IDENTIFICADA,
SANTA INÊS, BAHIA.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=o-HIs5cB8RY
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ANEXO E – MÚSICA EM HOMENAGEM AO MEIO AMBIENTE E AO RIO
JIQUIRIÇÁ.
Canção ao Meio Ambiente
Pra começar a canção
Peço licença ao Gonzaga
Que ao passar nessa terra
Cantou ao planeta água
Olha meu Deus isso aqui
Olha o que nos restou
Já não tem flor o jardim
O verde perdeu a cor
A água limpa dos rios
Poluição já sujou
A água dos verdes mares
Cantada em versos e prosa
Já foi cenário do belo
Já foi lazer foi história
Agora vejam vocês
Vejam o que o homem fez
Até o pulmão do mundo
Virou também escassez
Não podia nessa canção
Deixar esquecido o Chico
Que lutou brigou morreu
E não foi compreendido
Mas regou de sangue o chão
Que estava tão ressequido
Regou de sangue o chão
Que estava tão ressequido
O boto rosa a Ararinha
O lobo o mico dourado
Fugindo do bicho homem
Acabaram sendo apanhados
Peçamos perdão a Deus

O nosso Pai criador
Que criou o paraíso
E o homem desmoronou
Não posso me
esquecer
do Rio Jiquiriçá
Quantos sinais de
Vida
quanta criança a
nadar
Hoje nos pede
Socorro
e nos convida a
Pensar
O Rio Jiquiriçá
Já foi fonte de
Alimento
Muitos eram os
Pescadores
Que buscavam
Seu sustento
Hoje nos pede
Socorro
e nos convida a
Pensar
E ao final dessa canção
O meu apelo te faço
O homem e a natureza
Precisam se unir num
Abraço

Autoria: Profª Iara Maria Teles11
11

Graduada em Pedagogia pela UNEB, professora da rede Municipal de Santa Inês e diretora da Escola Santa
Inês.
88

ANEXO F – QUESTIONÁRIO DE PERCEÇÃO AMBIENTAL APLICADO AOS
MORADORES DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS, BAHIA.
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ANEXO G – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS GESTORES DO IF BAIANO,
CAMPUS DE SANTA INÊS, BAHIA.
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ANEXO H – MATERIAL EDUCATIVO, CARTILHA JIQUINHA
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