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RESUMO: 
 

 
 
 

O presente estudo é resultado de uma pesquisa em campo com participação de estudantes do 
3° ano do ensino médio do Colégio Estadual Edílson Freire – Maracás-BA durante o ano de 
2011 com objetivos de estudar o Território da Bacia do Jiquiriçá. A compreensão do objeto de 
estudo da geografia e sua relação com as questões ambientais podem ocorrer não somente a 
partir da leitura e exposição oral em sala de aula, mas também mediante estudo em campo. Em 
relação ao que se descreve acima se questiona de que maneira o estudante assimila os 
conteúdos discutidos na disciplina de geografia. Assim também, qual a importância desses 
conteúdos na vivência diária dos alunos partindo do estudo do território. Como o professor de 
geografia pode intercalar com outras disciplinas do currículo para que os estudantes possam 
desenvolver um sentido prático àquilo que é discutido na sala de aula? Propondo estudar as 
atividades econômicas e aspectos sociais dos municípios do Território da Bacia do Jiquiriçá, 
cabe interrogar qual a importância desses municípios no contexto da economia regional. Quais 
os principais problemas ambientais identificados visivelmente a partir de um estudo do território.  
Os estudantes do 3° ano do ensino médio do Colégio Estadual Edílson Freire estabeleceram 
relação entre o conteúdo discutido em sala de aula e a prática. Assim, a partir do contato com 
moradores e meio onde vivem, foi possível observar não somente as suas vivencias, mas 
também as identidades construídas neste espaço. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho em que são discutidos aspectos sociais e econômicos da população 

residente em municípios situados no Território do Vale do Rio Jiquiriçá a partir de uma análise de 

aula de campo na disciplina de Geografia são estabelecidas algumas abordagens entre a 

importância da teoria e a prática para uma melhor compreensão didática da ciência geográfica. 

O direcionamento da aula é aplicado ao espaço geográfico do Vale do Jiquiriçá, unidade de 

planejamento do governo do Estado da Bahia a partir de 2007. Neste sentido os estudantes 

observarão características que conferem identidade, poder, cultura e produção no espaço 

estudado.  Neste aspecto, os conteúdos trabalhados em sala de aula estão sujeitos de maneira 

direta ou indiretamente à prática, haja vista a importância que deve ser dada ao seu significado 

na formação do professor. Assim, as aulas em campo possibilitam a vivência daquilo que se 

estudou em sala e aproxima o objeto de estudo do discente, construindo assim, o espaço 

propício à produção do conhecimento. 

 

Torna-se, pois, de fundamental importância o desenvolvimento dessas aulas não 

somente porque tem uma finalidade conjugada à disciplina, mas principalmente porque permite 

ao estudante entender melhor a função da educação e da Geografia para a compreensão do 

mundo em que vivemos – ser ponte para a construção de um cidadão que conhece a sua própria 

realidade. Quando isso acontece cuida-se melhor do meio onde vive, convive-se de maneira 

interdependente e aprende-se a ser crítico em relação aos problemas que a sociedade enfrenta. 

 

O trabalho de campo se constitui como uma e não única forma de construir 

conhecimento e de gerar atitudes e habilidades específicas do ensino da Geografia e, mais 

amplas, de formação social, pelo seu papel integrador uma vez que estimula relações afetivas e 

cognitivas, da mesma forma que desenvolve uma percepção apreciativa do espaço geográfico 

num contexto menos formal que o da sala de aula tradicional. Daí sua relevância pedagógica. 

 

Pretende-se entre outros fins com este trabalho estabelecer relações entre a importância 

da produção do espaço geográfico com as atividades econômicas associadas ao conceito de 

Espaço, Território a partir de aula de campo; descrever criticamente as principais atividades 

econômicas e características sociais dos habitantes de municípios situados no território do Vale 

do Jiquiriçá. 
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Com tudo isso, a partir do procedimento de aula prática na disciplina de geografia é 

possível que o estudante compreenda o objeto de estudo da ciência geográfica – o espaço 

geográfico. Uma das principais hipóteses aqui elencadas é que a aula prática proporciona 

vivência e interação com o conteúdo desenvolvido em sala de aula não somente pelo professor 

de uma disciplina, mas também por outras áreas do conhecimento que podem comungar de uma 

prática interdisciplinar.  

 

Pressupõe-se a partir disso tudo que o estudante desenvolve consciência ambiental 

mediante interação com o meio – objeto de estudo para a produção de conhecimento, pois a 

partir do momento em que conhece o espaço de convivência cria-se um vínculo de interação e 

respeito com o ambiente onde se vive. 
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2 CONCEITOS E CATEGORIAS PARA A COMPREENSÃO DO TEMA 

 

A partir do ano de 2007 o governo do estado da Bahia estabeleceu uma nova divisão 

com finalidades de gestão administrativa e utilizou para isso o critério de identidade, produção, 

cultura, localização geográfica em bacias hidrográficas ao que sugestivamente denominou-se de 

territórios de identidade. Torna-se importante elucidar na perspectiva de teóricos que 

contribuíram ou contribuem para a compreensão da ciência geográfica alguns conceitos, ao que 

define ANDRADE (1995) que: 

 
O conceito de território não deve ser confundido com o de espaço ou de lugar, 
estando muito ligado à ideia de domínio ou de gestão de determinada área. Assim, 
deve-se ligar sempre a ideia de território à de ideia de poder, quer se faça referencia 
ao poder público, estatal, quer ao poder das grandes empresas que estendem seus 
tentáculos por grandes áreas territoriais, ignorando as fronteiras políticas. 
(ANDRADE, Manuel Correia de. 1995 p.19) 
 

 

Pensando em estudar o território de identidade do Vale do Jiquiriçá, mesmo que de 

maneira generalizada a partir de observação em campo com estudantes do ensino médio é 

fundamental compreender essa discussão teórica que abarca o conceito de território. Para 

Santos (2005, p. 19) “num sentido restrito, o território é um nome político para o espaço de um 

país. Em outras palavras, a existência de um país supõe um território”. Ainda, o que se observa 

também é o território produzido a partir das relações de poder. Então, de que maneira se 

expressa este poder na perspectiva da gestão pública quando pensou em dividir o estado da 

Bahia em vinte e seis territórios de identidade torna-se um questionamento possivelmente 

respondido por meio do trabalho em campo. Por sua vez, a identidade enquanto elemento da 

cultura se expressa aí na condição de poder. Para Arendt in Serpa (2007, p.140)  “cultura e 

política são fenômenos da esfera pública, pois ambos baseiam-se na capacidade de julgamento 

e de decisão”. Concebendo outras análises de compreensão a partir do conceito de Território, 

aprofunda-se em (Raffestin in LOPES e COSTA 2009, p. 49) que “historicamente, esse mesmo 

território partia da ideia de que se forma a partir do espaço. Um espaço medido e marcado pela 

projeção do trabalho humano”. São entendimentos ao conceito de território que auxiliam a 

compreensão do objeto de estudo da ciência geográfica – o espaço geográfico. Desta maneira, 

perceber este objeto estabelecendo relações entre teoria e prática em um trabalho direcionado a 

uma unidade territorial administrativa permitem possibilidades para um diálogo mais efetivo entre 

teoria e prática a partir da aula de campo. 

 

A proposta de desenvolver atividade prática ou aula de campo partiu do interesse dos 

estudantes de geografia que juntamente com o professor da disciplina de geografia elaboraram 
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um projeto para conhecer o território do vale do Jiquiriçá a partir de suas características 

econômicas, culturais, socioambientais e históricas. Considerando assim a importância de 

atividades práticas para se construir relação com o contexto teórico surge outro fator 

fundamental que precisa ser resgatado no processo de produção de conhecimento – a 

motivação. 

 

A aula de campo é possivelmente um elemento motivador, pois permite  o contato direto 

com o objeto de estudo, ao tempo em que se possibilita múltiplas análises  que podem facilitar a 

compreensão daquilo que se coloca como foco de discussão. Desta maneira, o trabalho de 

campo constitui-se como instrumento fundamental para a leitura, por meio da qual se desvenda 

o entorno e se estabelece a mediação entre o registro, o conhecimento já  sistematizado e 

informado e o seu significado, auferido através de um processo dinâmico e dialético para o 

entendimento da realidade, especialmente naquilo em que ela se apresenta como “inexplicável”, 

por isso mesmo instigadora. Portanto, esse espaço ganha uma nova dimensão. Para Santos 

(1996, p. 38), “o cotidiano” é essa outra (a quinta, conforme o autor) dimensão que “deve ser 

objeto de interesse dos geógrafos, a quem cabe forjar os instrumentos correspondentes de 

análise”. 

 

O ato de relacionar a realidade ao aparato teórico tem sido um desafio para educadores 

e profissionais da educação que procuram em suas aulas dinamizar ou desenvolver novos 

métodos para se produzir o saber. Conforme destaca: 

 

Dessa ótica, o trabalho de campo suscitaria as problematizações e forneceria as 
informações como um dos instrumentos para a análise e o estudo do meio, isto é, 
para o conhecimento da realidade e o apontamento de soluções. Daí decorre a 
necessidade de discernir-se sobre o real papel que o trabalho de campo 
desempenha nos processos de construção do conhecimento e de aquisição de 
atitudes de comprometimento político para não tomá-lo como o objetivo da análise, 
na qual sua função não é outra que não o meio para a consecução do que essa 
análise propõe. (SILVA, Ana Maria Radaelli. 2001, p.13) 

 
 

Portanto, entendo que o trabalho de campo vem a ser toda a atividade  que proporciona 

a construção do conhecimento em ambiente externo ao das quatro paredes, através da 

concretização de experiências que promovam a observação, a percepção, o contato, o registro, 

a descrição e representação, a análise e reflexão crítica de uma dada realidade, bem como a 

elaboração conceitual como parte de um processo intelectual mais amplo, que é o ensino 

escolar. Ou, em decorrência de experiência mais recente vinculada à formação técnica, a 
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observação e interpretação do espaço e suas formas de organização, inerentes especificamente 

na ciência geográfica à prática social. 

 

É possivelmente um desafio construir a ponte entre a discussão teórica e a prática no 

estudo de geografia, especialmente no ensino médio momento em que os estudantes precisam 

assimilar de forma mais empírica o objeto de estudo da geografia. Apresentar o conceito de 

território em múltiplas faces tona-se de certa forma uma ferramenta útil para que os estudantes 

compreendam melhor a discussão. Ainda estabelecendo considerações sobre a importância 

deste conceito na compreensão do espaço geográfico BRANDÃO (2009) ressalta que: 

 
Avançar nas análises territoriais (e implementar politicas nacionais de 
desenvolvimento) no Brasil, passa, necessariamente, por pesquisas que buscam 
decifrar essas formas especulativas, mercantis, patrimoniais, analisando suas 
estruturas locais de dominação. Entender a lógica de funcionamento desses circuitos  
exageradamente politizados e dependentes de práticas clientelísticas. Estudar a 
figura do empreiteiro de obras públicas, do capital imobiliário, do capital mercantil 
local em sua pugna/convivência com as redes do grande capital comercial, nacional 
e estrangeiro, com o capital agrário e dos grandes empreendimentos do agronegócio 
etc., com diversos portes, nos diversos setores, nas diversas regiões e nos diversos 
urbanos brasileiros. (BRANDÃO, Carlos. 2009, p. 199) 

  

A ideia vinculada ao conceito de território foi relevante no contexto da discussão com os 

estudantes do ensino médio e para isso o contato com a realidade vivida no território de Jiquiriçá 

teve o seu marco referencial a partir dos teóricos que aqui foram citados 

 

 

2.1 O ESPAÇO GEOGRÁFICO A PARTIR DA AULA DE CAMPO 

 

 

 Entender o espaço como reflexo das relações sociais permite compreender melhor o 

objeto da ciência geográfica, que de fato é o espaço transformado, construído e reproduzido 

segundo as leis do modo de produção capitalista. Para GOTTDIENER (1997. p. 187) o espaço 

socialmente produzido é o espaço das dimensões do modo de produção capitalista. 

Definir a partir de observações as relações sociais que se estabelecem no espaço 

geográfico e construir ponte para o entendimento das mesmas em sala de aula é tarefa difícil, 

mas não impossível. CATROGIOVANNI (1998, p. 42) considera que o professor deve ser antes 

de tudo um elo motivador, um intermediador para a produção de conhecimento em qualquer 

ciência. 
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A isso complementa Ana Maria Radaelli Silva quando afirma que: 

 

Para qualquer uma das formas de atuação, esse é um pressuposto metodológico 
básico, porém não exclusivo na prática de campo, mas de qualquer outro estudo da 
Geografia, porque é do estudo dessa realidade visível, palpável, sensível com a 
qual interage, com elementos demarcados pela vivência cotidiana, que o aluno e/ou 
pesquisador transcenderá para a teorização sobre essa realidade, compreendendo-
a  como a expressão local/regional do conjunto do território e ampliando sua visão 
sobre o horizonte distante. Isso possibilita a apreensão de que o significado da parte 
só se dá na relação com o todo, da mesma forma que permite a compreensão de 
outras relações, como as dualidades rural/urbano e centro/periferia, articulações 
entre diferentes escalas, cujas explicações poderão ser encontradas no contato com 
o contexto. (SILVA, Ana Maria Radaelli; 2001, p.16). 
 

 
A isso, independentemente de outras referências, denomino trabalho de campo, uma e 

não única forma de construir conhecimento e de gerar atitudes e habilidade específicas do 

ensino da Geografia e, mais amplas, de formação social, pelo seu papel integrador uma vez que 

estimula relações afetivas e cognitivas, da mesma forma que desenvolve uma percepção 

apreciativa do espaço geográfico num contexto menos formal que o da sala de aula tradicional. 

Daí sua relevância pedagógica. 

 

 

2.2 O TERRITÓRIO DO VALE DO JIQUIRIÇÁ E AS ANÁLISES ESTABELECIDAS PARA 

COMPREENDER O ESPAÇO ESTUDADO 

 

 

Conforme se destacou anteriormente a política de gestão espacial assumida pelo 

governo do Estado da Bahia desde o ano de 2007 tem sido com base nos territórios de 

identidade. Assim classificaram-se vinte e seis territórios a partir das unidades de bacias 

hidrográficas ou compartimentos dessas bacias quando se apresentam em longa extensão, a 

exemplo da Bacia do São Francisco. Esses territórios de identidade nem sempre combinam 

semelhanças ou traços culturais comuns, conforme preestabeleceu a Secretaria de 

Planejamento do Estado da Bahia em sua meta. Essas tendências podem ser observadas em 

Harwey (2006) ao afirmar que “O Estado capitalista precisa desempenhar suas funções básicas. 

Se não conseguir fazer isso, então esse Estado deve ou ser reformado, ou então o capitalismo 

deve dar lugar a algum outro método de organizar a produção material e a vida cotidiana”. A 

propósito a estratégia de interligar o estado baiano a partir das suas bacias hidrográficas 

aplicando para isso o critério de relações de identidade levou a muitos questionamentos no 

sentido de que municípios que pertenciam a uma bacia geograficamente situada, na divisão 
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territorial estavam fazendo parte de outra. Isso forçou a secretaria de planejamento a 

reenquadrar os municípios em seus territórios a partir da semelhança cultural e identitária. O 

município de Iramaia que fazia parte do território do Rio das Contas reivindicou o pertencimento 

ao território da Chapada Diamantina por uma característica de proximidade, embora o território 

iramaiense esteja situado na bacia do Rio de Contas de fato. Assim conceitua território de 

identidade: 

O território é conceituado como um espaço físico, geograficamente definido, 
geralmente contínuo, caracterizado por critérios multidimensionais, tais como o 
ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a política e as instituições, e uma 
população com grupos sociais relativamente distintos, que se relacionam interna e 
externamente por meio de processos específicos, onde se pode distinguir um ou 
mais elementos que indicam identidade, coesão social, cultural e territorial. (SEPLAN 
– Secretaria de Planejamento de Estado da Bahia, 2011) 

 

Toda a revisão englobando outros exemplos semelhantes possibilitou a criação de mais 

um território de identidade, passando a um total de vinte e sete territórios de identidade já no ano 

de 2011. O uso das unidades geográficas a partir de bacias hidrográficas é uma perspectiva 

metodológica iniciada na geografia física, de modo que: 

 

A bacia hidrográfica é reconhecida como unidade espacial na Geografia física desde 
o fim dos anos 60. Contudo, durante a última década ela foi, de fato, incorporada 
pelos profissionais não só da Geografia, mas da grande área das chamadas Ciências 
Ambientais, em sues estudos e projetos de pesquisa. Entendida como célula básica 
de análise ambiental, a bacia hidrográfica permite conhecer e avaliar seus diversos 
componentes e os processos e interações que nela ocorrem. A visão sistêmica e 
integrada do ambiente está implícita na adoção desta unidade fundamental (SILVA, 
Antônio Soares e BOTELHO, Rosangela G. Machado. 2004, p. 153 ) 

 

O território da Bacia do Rio Jiquiriçá está situado no macro conjunto da Bacia do Leste 

entre a Bacia do Rio Paraguassu ao norte e o Rio de Contas ao Sul, compreendendo assim 

nascentes desde o Planalto Sul Baiano aos tributários que dissecam o planalto marginal em 

direção leste até a sua foz no Oceano Atlântico no município de Jaguaripe – BA.  

 

Desde o Planalto com biomas de transição entre a Caatinga e a Mata Atlântica, alguns 

complexos aparecem formando a biogeografia do Vale do Jiquiriçá. A mata Atlântica domina 

praticamente 60 % da unidade territorial, de modo que aparecem também reentrâncias de 

caatinga e formações típicas do cerrado nas unidades do Planalto de Maracás – Jaguaquara e 

Brejões (Km 100). 

 

Toda a extensão do Vale está intensamente antropizada, exceto alguns núcleos isolados 

de remanescentes de floresta ombrófila, uma vez que a ocupação desta área data do início do 
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século XVIII quando as primeiras fazendas foram instaladas para a extração de madeira de 

maneira predatória, criação de gado entre outras culturas extrativistas. 

 

Neste trajeto envolve vinte e cinco municípios com população que varia entre 5.000 a 

50.000 habitantes. No total atinge uma população de 337.000 habitantes (IBGE-2010) que 

ocupam este espaço e desenvolvem suas atividades econômicas basicamente ligadas à 

pecuária extensiva, agricultura com lavouras permanentes como cacau e café; temporárias a 

exemplo do feijão, milho, mandioca, abóbora, banana, hortifrúti (tomate, pimentão, chuchu, jiló, 

quiabo, cenoura, beterraba, verduras diversas, cenoura, entre outras). 

 

Os produtos são comercializados em feiras livres características das cidades do Vale do 

Jiquiriçá, destacando-se a Feira de Jaguaquara onde se localiza um CEASA que distribui para 

outras regiões do estado da Bahia; a feira de Mutuípe que envolve outros municípios no seu 

comércio dinâmico; a Feira de Maracás cuja característica locacional permite a visita de 

habitantes de outros municípios constituindo assim como um referencial na oferta de produtos 

diversos. Esses três municípios envolve uma população de praticamente 100.000 habitantes e 

são os municípios mais dinâmicos do Vale do Jiquiriçá; O município de Santa Inês destaca-se no 

polo técnico educacional por sediar o Instituto Federal de Ensino Técnico e Superior – IFBA, de 

modo que recebe estudantes não somente da região do Jiquiriçá como também de outras 

regiões do estado da Bahia e do Brasil. Ainda no que concerne a região do médio e baixo 

Jiquiriçá é importante destacar considerando as infraestruturas existentes e as cidades 

localizadas, a produção cacaueira no inicio do século XX até a crise da produção em meados 

dos ano 1980. A esse respeito: 

 

O espaço cacaueiro da Bahia, como uma realidade econômico-social concreta, tem 
sido analisado como uma região segundo dois conceitos. Um relaciona-se à região 
como síntese geográfica, isto é, a resultante da inter-relação de múltiplos elementos 
naturais, econômicos e sociais. A caracterização regional é dada pela dominância de 
um elemento, embora seja este ligado com outros numa relação de causa e efeito. 
Dessa forma, na região cacaueira, a característica dominante seria a monocultura 
cacaueira, determinada pelas condições favoráveis, sobretudo clima quente e úmido 
e a fertilidade dos solos da área. O outro conceito para a definição de região tem sido 
o de homogeneidade, determinada por um ou vários atributos. (DINIZ, José A. F. e 
DUARTE, Aluízio Capdeville, 1983, p. 25) 

 
 

Os municípios do Vale do Jiquiriçá passaram por uma reestruturação produtiva nos 

últimos trinta anos, sobretudo por conta das mudanças nas matrizes econômicas vinculadas à 

produção cacaueira. Alguns municípios entraram em decadência neste período o que impactou 

diretamente a população rural que migrou para as sedes municipais em busca de melhores 
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condições de vida. Os impactos econômicos afetam direta e indiretamente a vida das pessoas 

de modo que a reestruturação produtiva nem sempre respeita as necessidades desta população 

que se aglomera nos centros urbanos de maneira ociosa. Essa tendência de mudança é 

característica de uma economia globalizada em que os lugares da uma forma ou de outra se 

ligam com regiões em escala nacional e até mesmo global. Sobre isso BRANDÃO (2009) 

esclarece que: 

 

As mudanças tecnológicas e organizacionais e os imperativos da globalização têm 
apresentado novos requisitos locacionais, reafirmam-se e negam-se externalidades 
locais e regionais, desconstroem-se regiões. Tendências e contratendências medem 
suas respectivas forças. Muitas ainda não tiveram o tempo e a circunstâncias 
adequadas para sua efetivação. (BRANDÃO, Carlos. 2009. p. 52) 

 

A grande maioria dos municípios do Vale do Jiquiriçá tem suas economias voltadas pra a 

pecuária extensiva atualmente. No entanto no período magno da produção cacaueira o Vale do 

Jiquiriçá a partir dos municípios de Ubaíra, Mutuípe, Lage, Jiquiriçá, Elísio Medrado, entre outros 

se destacaram na produção de cacau. Com a queda da produção por conta da vassoura de 

bruxa estes municípios presenciaram decadência econômica, se organizando economicamente a 

partir da produção de gado para leite e corte. Ainda relacionando ao que se discutiu 

anteriormente, o modo de produção capitalista força em alguns momentos estratégicos a 

relocação espacial das atividades econômicas influenciando a produção do território. Sobre isso 

(BRANDÃO, 2009) ressalta: 

 

É inconteste que o movimento da acumulação de capital se processa, em sua 
expressão espacial, de forma mutável, parcial, diversa, irregular e com alta 
seletividade. As manifestações no espaço da valorização e da riqueza são altamente 
discriminatórias. Existe, assim, um processo de busca e seleção por pontos do 
espaço que ofereçam maior capacidade de apropriação privada de rendimentos e 
onde “valorizar o valor” seja mais fácil. (BRANDÃO, Carlos. 2009.p. 53) 

 

Os aspectos sociais e econômicos no Vale do Jiquiriçá apresentam características de 

sociedades subdesenvolvidas do ponto de vista da ONU – Organização das Nações Unidas, que 

estabelece o critério de Renda, Educação e Saúde para avaliar uma organização social e seus 

desempenhos. A Região ainda concentra significativa população acima de 15 anos com elevado 

grau de analfabetismo, segundo dados do IBGE, 2010 - 23% de um modo geral. Ocorrem casos 

em que municípios como Maracás com 17%; Jaguaquara com 15%; Mutuípe e Ubaíra com 19% 

e 14% respectivamente. No entanto Lagedo do Tabocal e Itiruçu apresentam dados estimados 

em 28% e 22% nesta ordem. 
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A população que se enquadra no nível de pobreza está na ordem de 56% do total o que 

caracteriza este espaço territorial como uma sociedade subdesenvolvida. O PIB dos munícipios 

do Vale está na média de R$ 50 milhões. Já em relação a saúde os números apontam para uma 

taxa de mortalidade infantil ainda considerável, mesmo tendo ocorrido esforços de programas 

governamentais a exemplo do programa de agentes comunitários de saúde e acompanhamento 

da pastoral da criança para reduzir os índices de mortandades em crianças antes de completar o 

primeiro ano de vida. 

 

O número de pessoas que sobrevivem com auxilio governamental para redução da 

pobreza é também significativo, de modo que em torno de 75% da população do Vale do 

Jiquiriçá está inserida no Programa Bolsa Família. De outra forma insere-se também nos 

aspectos econômicos o elevado índice de pessoas no conjunto da população que recebem 

assistência do INSS. Estes formam um componente no quadro do consumo local, o que fortalece 

o surgimento de mercadinhos, loja de roupas, de sapatos, entre outras no comércio que se 

voltam exclusivamente para este público. Ocorrem casos em que os clientes de um mercadinho 

são em quase sua totalidade pessoas aposentadas. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A partir dessa pesquisa em que se analisou a importância da aula de campo no que diz 

respeito à compreensão do objeto de estudo da ciência geográfica – o espaço geográfico foi 

possível se estabelecer relação com as atividades econômicas no território do Vale do Jiquiriçá e 

características sociais da população deste território. Para isso envolveu os estudantes do 3° ano 

do ensino médio do Colégio Estadual Edílson Freire, cuja participação no trabalho tornou-se 

também agentes produtores do conhecimento. A pesquisa se deu no período de 2011, 

envolvendo o espaço territorial do Vale do Jiquiriçá como campo estratégico de observação e 

coleta de dados para sistematização dos resultados. 

  

O estudo realizado possibilitou uma melhor compreensão da formação socioterritorial do 

Vale do Jiquiriçá no que diz respeito aos municípios que compõem esta unidade de 

planejamento territorial do governo do Estado da Bahia. Ademais ao que foi proposto 

inicialmente constatou-se também principalmente por meio de observação em campo e consulta 

de dados estatísticos que os municípios do Vale têm características semelhantes no que tange 

aos aspectos socioculturais como o cultivo de hortifrúti, criação de gado bovino para leite e corte, 

além de que o comércio local assume importância fundamental para as economias de cada lugar 

analisado. Assemelham-se também neste sentido os aspectos socioeconômicos como renda, 

saúde e educação o que confere um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) classificado 

como médio-baixo (0,605). Há uma realidade caótica em relação aos aspectos socioambientais, 

especialmente em se tratando das florestas de galerias que se encontram substancialmente 

degradadas em praticamente todo o curso do rio e dos seus tributários na unidade da bacia 

territorial do Jiquiriçá.  

  

Tomou-se conhecimento a respeito de um Consórcio entre os municípios do Vale do 

Jiquiriçá, cuja atuação política foi fundamental para a implementação do sistema de esgotamento 

sanitário em parte dos municípios do Vale do Jiquiriçá. Este consórcio encontra-se desativado 

por falta de participação comunitária e também por ausência de gestão.  

 

É salutar que a comunidade do vale se organize no sentido de programar ações que 

possam efetivamente contribuir para a sustentabilidade destas comunidades ribeirinhas, pois o 

processo de ocupação desordenada dos espaços agrários e urbanos contribuiu sobremaneira 

para uma pressão sobre os recursos naturais disponíveis. O que cabe agora é reestabelecer 



13 

 

esta relação entre sociedade e meio onde vive para que se construam possibilidades de 

sobrevivência no Vale do Jiquiriçá. 

 

Portanto, o território de identidade caracterizado pelo governo do Estado da Bahia em 

2007 precisou de reformulações no sentido de fato da identidade. E é possível questionar até 

que ponto estas identidades são ou estão presentes. Com os conceitos de território e região foi 

possível neste texto estabelecer uma discussão que pode posteriormente sofrer um 

aprofundamento teórico no intuito de dinamizar a compreensão. No entanto, cabe aqui também 

antes de tudo demonstrar que os procedimentos metodológicos utilizados se fundamentaram em 

aula prática com participação de estudantes do ensino médio de uma escola da rede pública 

estadual de ensino. Neste aspecto foi possível dialogar com os alunos que também são 

moradores do Vale do Jiquiriçá, criando com isso inter-relação com os moradores de outras 

cidades da mesma região.  
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