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Experenciar formas de análise sobre o urbano e seu cotidiano representa a 

busca incessante sobre o conhecimento e experimentação das ciências, aqui 

representados pelo diálogo e imagens que se projetam sobre o espaço 

geográfico. Objetivamos assim, novas formas de análise baseadas no 

dialogismo articuladas ao planejamento; dando voz a população que realmente 

conhecem o espaço urbano, para além da simples e “pura” intervenção 

dissociada do diálogo; como ocorre atualmente em grande parte dos planos de 

intervenção sobre o espaço urbano, os planos diretores, que supostamente 

pensariam o município, mais em grande parte, estes apresentam apenas o 

conteúdo urbano negociados para ação do capital, dissociando os espaço de 

reprodução do capital, dos espaços de reprodução da vida cotidiana. Como 

estudo de caso, compararemos os planos diretores de dois municípios e suas 

cidades localizadas no estado da Bahia – Brasil; as cidades de Candeias e 

Valença, a primeira presente no Território de Identidade Metropolitano e a 

segunda no Baixo Sul Baiano, ambas com problemas próximos e com 

apresentações de soluções próximas, pois grande parte desse planejamento 

segue a mesma cartilha, o desconhecimento dos espaços urbanos em estudo. 

Desta forma, se faz necessário novas buscas que auxiliem o planejamento e 

mesmo as ações sobre o espaço urbano, em especial os espaços urbanos em 

análise, que para além das consultas públicas, muitas vezes marcadas sem 

comunicar os munícipes e realizadas de forma aligeiradas, deveriam dar voz 

aos diversos agentes, pois a espacialização do pensar/agir sobre esses 

espaços seguem a lógica apenas de quem os governa e o pensar/agir pela 

ação do grande capital, que como sabemos desenvolve-se de forma desigual e 

combinada; estando aquém das necessidades e desejos da maioria da 

população presente ou mesmo que se mobilizam sobre estes espaços, como 

comprovam os estudos realizados em ambos os espaços. Análises que 

pontuam o cotidiano dos espaços em estudo, ao tempo em que dialoga com os 

transeuntes e moradores que freqüentam e vivem nos espaços urbanos. 

Estudos que consideram o discurso como possibilidade para entender o urbano 

presente e não o espaço urbano idealizado, por planejadores (e 

planejamentos) que fingem considerar as opiniões dos moradores. Considerar 

os discursos sobre e para a cidade como múltiplos discursos, polifônicos em 

sua essência, que se interpenetram (interdiscursos) ao tempo em que se 

observa o conteúdo urbano, sua espacialização enquanto forma e apropriação 

das mesmas, bem como os processos presentes articulados nas múltiplas 

escalas das estruturas presentes; são demandas constantes, necessárias e 



onipresentes no espaço e tempo de todo o espaço geográfico, e neste caso 

nos espaços urbanos.  Pensar/agir articulando polifonia - cotidiano ao urbano, 

mitigaria parte dos problemas apresentados nos centros urbanos brasileiros e 

mesmo de outros territórios nações. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é fruto de discussões teórico-metodológicas traçadas nas 

pesquisas, implementadas em dois espaços urbanos diferentes, tendo como 

premissa o diálogo direto com os agentes sociais que nos auxiliam na 

proposição de políticas públicas voltadas para o processo de desenvolvimento 

espacial em sua totalidade. 

Ambas as discussões partem da escala intra-urbana, buscando o entendimento 

dos processos ocorridos na (re) produção e consolidação do espaço urbano do 

Distrito Sede de Candeias (Bahia) e sua (re) funcionalização, e por outro lado, 

ao planejamento turístico e para o lazer em Valença – Bahia. Para tanto, leva-

se em consideração o cotidiano dos diversos agentes que aí vivem, transitam, 

constroem e usam estes espaços (Lefebvre, 1991, 1973; Carlos, 2004). 

Com a análise estabelecida procuramos responder o seguinte problema de 

pesquisa: “Como os discursos polifônicos reproduzidos cotidianamente podem 

contribuir para o estudo e planejamento dos espaços urbanos?” 

Considera-se a cidade a partir da vivência dos diversos agentes sociais que 

(re) produzem o espaço urbano de Candeias e Valença, enquanto lócus da 

reprodução dos bens de produção do sistema vigente, sendo de extrema 

importância o cotidiano como categoria de análise para entender a dinâmica 

existente. 

Propomos um estudo comparativo, sobre o qual apresentaremos leituras 

próximas, baseadas na pesquisa-ação, desenvolvendo o raciocínio sobre 

apontamentos teórico metodológicos, exercício que é de extrema importância 

para a análise científica.  



A partir desse objetivo, pontuamos duas discussões traçadas diretamente ao 

longo dos últimos seis anos, a primeira que culminou na publicação da 

dissertação de mestrado e outras publicações, e a segunda referente às 

análises realizadas sob orientação de Iniciação Científica no âmbito do Instituto 

Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano, Campus Valença. 

Justifica-se a problemática, ora apresentada, a necessidade de repensar 

caminhos teórico-metodológicos imbricados aos estudos de caso. Desta forma, 

no presente trabalho discutiremos inicialmente a metodologia aplicada, 

articulados aos conceitos chave, em outro pólo serão debatidas questões 

referentes ao urbano e a cidade, referenciadas pelas categorias de analise do 

espaço (forma – função – estrutura - processo). 

 

 

POLIFONIA E COTIDIANO: APONTAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Na pesquisa de campo utilizou-se a metodologia do Instituto de Sociologia 

Urbana, apresentada por Henri Lefebvre no capítulo “Introducción al estudio del 

habitat de pabellón” do seu livro “De lo rural a lo urbano” (1973), que tem por 

base a tríade: entrevistas - observação/descrição - registro ilustrativo 

(fotografia). 

O autor (op.cit.) critica o positivismo nas ciências (em especial nas ciências da 

sociedade) afirmando que alguns métodos de análise utilizados trazem mais 

problemas do que os resolvem, porque não ultrapassam o superficial (o 

observável) e nem dão liberdade aos agentes sociais de exporem suas idéias, 

com a utilização de questionários fechados e perguntas induzidas onde cabe 

ao mesmo responder sim ou não, conduzindo a uma superficialidade aceita 

pela comunidade científica. 

Lefebvre (1973) também se preocupou em validar a metodologia através da 

conexão entre as entrevistas, observação e ilustração, buscando não cair no 

extremo do positivismo - a metafísica¹. Aqui, apresenta-se para o 

______________ 

¹ O termo metafísica foi utilizado na dissertação como o que não é concreto (o que não é 

físico), carregado de ideologias. 



enriquecimento da análise as metodologias vinculadas aos discursos dos 

diversos agentes sociais que (re) produzem, vivem e usam o espaço urbano. 

Com a técnica da repetição dos discursos busca-se validar as informações com 

a análise da linguagem, a partir dos interdiscursos produzidos com a 

heterogeneidade (Fernandes, 2007; Maingueneau, 2006), estando em 

consonância com a metodologia apresentada por Henri Lefebvre: 

el lenguaje hecho social por excelencia, que <<refleja>> la vida 

social, lãs relaciones sociales esenciales permanecen 

<<inconscientes>> o <<supraconscientes>>, como la totalidad misma 

de la sociedad, la cultura y la civilización. Están a la espera del 

conocimiento, el único que puede formularlas elaborando conceptos. 

Por último, si <<el hombre total>> constituye un problema, es 
posiblemente porque tiene sentido (o busca um sentido). (Lefebvre, 
1973, p.158)². 
 

Cabe, assim, ao pesquisador, examinar este sistema de signos e de significações contidos na 

linguagem dos interlocutores, nos objetos estruturados no espaço e nas relações contidas entre 

os indivíduos, grupos e objetos, a partir da observação, do registro das imagens e da livre 

expressão dos entrevistados, cabendo ao entrevistador e ao seu gravador, como pontuou 

Lefebvre, uma presença-ausência. 

Em “A Revolução Urbana” Lefebvre (2002) aponta para a possibilidade de leitura da prática 

urbana com o uso da análise dos discursos orais e textuais sobre as cidades: 

Na prática urbana, o discurso de/sobre a cidade circunscreve-se, 
inscreve-se, prescreve atos, direções. Poder-se-ia afirmar que tal 
prática define-se por um discurso? Por uma palavra e uma escrita? A 
realidade urbana só é o lugar de discursos ilimitados porque oferece 
percursos em número finito mas extensos. Esse discurso retoma 
unidades anteriores, naturais, históricas. Ele é escrito, lido sem por 
isso esgotar-se na escrita e na leitura dos textos urbanos. 
(LEFEBVRE, 2002, p. 123) 

Nas visitas de campo em ambos os espaços, levou-se em consideração a 

apropriação dos espaços por parte dos agentes sociais, concordando com 

Canevacci (2004) em sua afirmativa sobre o papel da observação: 

 

 

______________ 

² Na linguagem fato social por excelência que reflete a vida social, as relações sociais 

essenciais permanecem inconscientes ou supra - conscientes, como a totalidade da sociedade, 

a cultura e a civilização. Estão à espera do conhecimento, o único que pode formulá-las 

elaborando conceitos. Por último se o homem total constitui um problema, é possivelmente 

porque tem sentido (ou busca um sentido). 



 (...) a tarefa de um observador é compreender os discursos 
“bloqueados” nas estruturas arquitetônicas, mas vividos pela 
mobilidade das percepções que envolvem numa interação inquieta os 
vários espectadores, com os diferentes papéis que desempenham. 
Espectadores que, por sua vez, ao observarem por sua própria 
bagagem experimental e teórica, agem sobre as estruturas 
arquitetônicas aparentemente imóveis, animando-as e mudando-lhes 
os signos e o valor no tempo e também no espaço. (CANEVACCI, 
2004, p. 22) 
 

O cotidiano da cidade não carrega a unicidade e sim a multiplicidade de ações 

que são próprias da prática social, não inviabilizando a ocorrência de encontros 

e desencontros, convergências e divergências de idéias e ideais. 

Em “O direito a cidade” Lefebvre traz algumas pistas em relação ao método a 

ser utilizado na leitura da cidade e do urbano compreendendo toda a 

complexidade desta análise. Em suas palavras: 

 (...) Processos globais e estratégias gerais só se inscrevem no texto 
urbano quando transcrito por ideologias, interpretadas por tendências 
e estratégias políticas. Donde a dificuldade, sobre a qual, convém 
agora insistir, ou conceber a cidade como sistema semântico, 
semiótico ou semiológico, partir da lingüística, da linguagem urbana 
ou da realidade urbana considerado como um conjunto de signos. (...) 
Sim lê-se a cidade porque ela se escreve, porque ela foi uma escrita. 
Entretanto, não basta examinar esse texto sem recorrer ao contexto. 
Escrever sobre essa escrita ou sobre essa linguagem elaborar a 
metalinguagem da cidade não é conhecer a cidade e o urbano. O 
contexto aquilo a ser decifrado (a vida quotidiana, as relações 
imediatas, o inconsciente do “urbano”, aquilo que não se diz e que se 
escreve menos ainda, aquilo que se esconde nos espaços habitados 
– a vida sexual e famílias – que não se manifesta mais no tête-a-tête) 
aquilo que está acima desse texto urbano (as instituições, as 
ideologias), isso não pode ser esquecido na decifração. Um livro não 
basta. Que seja lido e relido muito bem. Que se chegue a leitura 
crítica melhor ainda. Faz pergunta ao conhecimento: quem e o quê? 
Como? Por quê? Para quem? Essas perguntas anunciam e exige a 
restituição do conhecimento. Portanto a cidade não pode ser 
concebida como um sistema significante, determinado e fechada 
enquanto sistema. A consideração dos níveis da realidade proíbe 
aqui como em outros casos, essa sistematização (...). (LEFEBVRE, 
2001a, p.56) 
 

Para a análise dos dados colhidos no campo Lefebvre (1973) não aponta um 

método preciso, mais pontua que este é necessário para o tratamento dos 

dados. Nesta análise a lingüística tem muito a contribuir através da análise do 

discurso crítico, pois esses são tratados também como prática social 

(HARVEY, 1996; FAIRCLOUGH, 2001, RESENDE & RAMALHO, 2006). 

A análise dos discursos e o tratamento dos dados, a partir de sua 

heterogeneidade, são compreendidos a partir da prática social dos indivíduos 

em sociedade. Decorrendo deste pensamento a consideração, no trabalho, das 



propostas e críticas que surgiram durante o diálogo estabelecido entre o 

pesquisador e os agentes sociais na pesquisa de campo. 

Fernandes (2007) demonstra que não há uma dissociação entre indivíduos e 

agentes, que apesar das particularidades dos sujeitos discursivos é na e da 

sociedade que as práticas decorrem e ocorrem. O autor apresenta a 

metodologia da seguinte maneira: 

(...) para a análise do discurso, não se focaliza o indivíduo falante, 
compreendido como um sujeito empírico, ou seja como alguém que 
tem uma existência individualizada no mundo. Importa o sujeito 
inserido em uma conjuntura social, histórica e ideologicamente 
marcado; um sujeito que não é homogêneo, e sim heterogêneo, 
constituído por um conjunto diferente de vozes. Assim as noções de 
polifonia e heterogeneidade também constituem objeto de reflexão e 
são necessárias para se compreender o que chamamos de sujeito 
discursivo (FERNANDES, 2007, p. 11). 
 

O que Fernandes (2007) apresenta como sujeito discursivo denominou-se de 

agente social, sendo este um ser social com suas individualidades, produto da 

interação social, por isso mesmo tem como adjetivos o dialogismo³, a polifonia4 

(produto da interação entre muitas vozes) e a heterogeneidade próprios da 

prática social; assim, nos discursos desses indivíduos/agentes encontrar-se-ia 

o lugar social que “(...) expressa um conjunto de outras vozes integrantes de 

cada realidade social; de suas vozes ecoam as vozes constitutivas e/ou 

integrantes desse lugar sócio histórico” (Idem, p.34). 

A polifonia das cidades para Canevacci (2004) está presente na oralidade, nos 

sons da cidade, nas regras, literaturas, músicas e em suas imagens, ou seja, 

em todos os meios de comunicação urbanos. Desta forma, a polifonia pode ser 

encarada como método e ao mesmo tempo objeto, pois esses vários sons, 

formas e imagens compõem a cidade e o urbano. 

 
 

 

 

______________ 

³ Dialogismo é o princípio fundador da linguagem, parte da interação entre os diversos 
discursos (interdiscursos). 
4 

Termo utilizado inicialmente por Bakhtin (1981) para compreender as diversas vozes contidas 
nos gêneros literários, para Fernandes (2007) carrega o dialogismo a partir da interação entre 
os indivíduos e o mundo social, daí o sujeito e a sociedade serem produto destas polifonias. 
 



CONSIDERAÇÕES SOBRE O ESPAÇO URBANO 

 

Sobre o processo de produção do conhecimento, Castells no pósfácio do seu 

livro “A questão urbana” (1983), demonstra que a teoria não pode estar 

dissociada do processo de conhecimento concreto, onde não se deve perder 

de vista as leis históricas da prática social. Deve-se entender a conjuntura e se 

baseando sobre o fato estudado e no acesso ao que não se sabe (prática de 

campo), a qual o mesmo aponta como “verdadeira tática de investigação”. No 

mesmo livro, o autor considera que se a análise produzida for dissociada da 

conjuntura, acarretará em um estudo esquizofrênico, produto desta falta de 

comunicação entre os grupos sociais e o trabalho científico. 

Santos (1996) afirma que esta leitura não deve decorrer da dissociação entre 

objetos e relações, nem muito menos separar a produção histórica e geográfica 

do tempo presente e aos agentes que a produziram, tendo por risco se perder 

a totalidade. 

Em outras palavras, na análise geográfica deve se levar em consideração tanto 

o panorama atual quanto os processos históricos e geográficos que resultaram 

na atual conjuntura, tendo por base uma noção multiescalar com diferentes 

temporalidades que, como sabemos, estão contidas nos objetos geográficos, 

nos indivíduos e nas relações sociais. 

Na análise estabelecida, considerou-se os conceitos de cidade e urbano 

trazidos por Lefebvre (2001); o primeiro estaria ligado à “morfologia material”, à 

forma, a um sistema de objetos, à espacialização presente, “dado prático 

sensível”; já o urbano é a “morfologia social”, sistema de ações conhecido 

como conteúdo (SANTOS, 2006), entendida pela prática social composta de 

relações concebidas pelos indivíduos em sociedade. 

Os conceitos apresentados não se encontram dissociados, devendo ser 

estudados dialeticamente, compreendidos a partir do processo histórico e das 

relações estabelecidas sobre o espaço geográfico. A indissociação entre a 

base morfológica material (cidade) e a base morfológica prático sensível 

(urbano) é confirmada por Lefebvre: 

O urbano só pode ser confiado a uma estratégia que ponha em 
primeiro plano a problemática urbana, intensificação da vida urbana, 
a realização efetiva da realidade (isto é de sua base morfológica, 
material, prático sensível (LEFEBVRE, 2001, p. 83) 



Para discutir a problemática urbana, Lefebvre (op. cit.) aponta para a 

necessidade de pensar o período atual. Neste caso, traz a análise do processo 

de industrialização como indutor da urbanização e motor das transformações 

na sociedade, a planificação (ou a necessidade de se planejar) e o crescimento 

induzido das cidades. 

Faz-se necessário para este estudo entender a dialética existente entre modo 

de produção e modo de vida, e o entendimento da sociedade urbana que se 

forma decorrente destes processos. Estes ocorrem sobre o espaço geográfico, 

concomitantemente, materializando-se através da seletividade do capital sobre 

os lugares (modo de produção), produzindo verticalidades, ao mesmo tempo 

em que os grupos sociais se apropriam, usam e estabelecem solidariedades 

através das práticas sociais que caracterizam o seu modo de vida. 

Santos (2006) apresenta como questão de pesquisa, as possibilidades dos 

objetos (formas) no espaço geográfico provocarem mudanças nas estruturas 

sociais, desenvolvendo sua resposta com a análise de estudos na cidade e no 

campo. Conclui, que tanto esses objetos interferem na dinâmica presente, 

quanto nas relações sociais com a apropriação desse espaço, provocando 

dialeticamente estas mudanças estruturais. 

Em relação à inserção das indústrias sobre o espaço geográfico, a dinâmica 

geral aí estabelecida como totalidade, pode ser modificada através da criação 

de redes infra-estruturais que ocasionam o aumento dos fluxos (de pessoas, 

mercadorias, informações...) e da produção de fixos (novas indústrias, 

serviços...), podendo decorrer desta mudança da estrutura: a emergência de 

novos agentes sociais, novas formas de apropriação do espaço e a geração de 

novas funcionalidades. 

Carlos (2001) traz a necessidade de análise dos vários níveis da realidade para 

o estudo do espaço urbano. Este é entendido como produção social realizada 

nos níveis de reprodução geral da sociedade, como espaço da ação Estatal, 

das atividades de acumulação do capital e da realização da vida que com 

ações ou inações sobre o espaço produziram a diversidade de lugares. 

Assim, o espaço é (re)produzido tanto no plano dos objetos que são 

construídos pelos homens (mundo do trabalho com fins mercadológicos), 

quanto na reprodução social que é baseada no movimento da sociedade 

através da ação/apropriação dos espaços.  



Desta forma, produção e (re)produção devem ser analisados dialeticamente 

através das relações sociais que se dão sobre um determinado espaço e 

tempo e apropriados pela prática social. O entendimento da totalidade se 

baseia justamente na dialética existente no movimento de 

produção/apropriação/reprodução. 

Analisando a metrópole paulistana a autora (op. cit.) traz uma importante 

contribuição para os estudos das cidades quando afirma que: 

No mundo moderno a prática sócio-espacial revela a contradição 
entre a produção de um espaço em função das necessidades 
econômicas e políticas e ao mesmo tempo a reprodução do espaço 
da vida social. No primeiro caso a reprodução do espaço se dá pela 
imposição de uma racionalidade técnica assentadas nas  
necessidades impostas pelo desenvolvimento da acumulação que 
reproduz o espaço como condição/produto de produção revelando as 
contradições que o capitalismo suscita em seu desenvolvimento, o 
que impõe limites e barreiras a sua reprodução. No segundo caso a 
reprodução da vida na metrópole se realiza na relação contraditória 
entre necessidade e desejo, uso e troca, identidade e não identidade, 
estranhamento e reconhecimento, que permeiam a prática 
socioespacial. (CARLOS, 2001, p. 18) 
 

Nas Ciências Humanas e Sociais a responsabilidade em se estudar as cidades 

é ainda maior, pois decorre destas análises a tentativa em se pensar um 

mundo mais justo e “remar contra a maré”, contra o marketing imposto pelo 

modo de produção capitalista, que no caso do espaço urbano se intensifica 

através das organizações financeiras internacionais com seu receituário 

neoliberal sobre todos os países do mundo e, com muita força, sobre os países 

mais pobres (BORJA, 2004), onde são valorizados investimentos em infra-

estrutura para a reprodução do capital em detrimento dos gastos sociais. 

Nesta perspectiva, pouco é levado em consideração às propostas e anseios 

dos indivíduos e grupos sociais, fazendo com que os planos e intervenções 

sobre as cidades aconteçam de forma arbitrária, pois aos agentes que 

cotidianamente produzem a cidade não é dado o direito de pensar/agir sobre o 

presente e o futuro do seu espaço de vida. 

 

 

 

 

 

 



ESTUDO DE CASO 1: OS DISCURSOS SOBRE CANDEIAS – BAHIA 

 Figura 1 - Localização do município de Candeias, Recôncavo Baiano – RMS 

 
*Regionalização transcrita do artigo de Brandão (1998). 
** Criada pela Lei Complementar 14/73.  

A formação sócio-espacial da cidade de Candeias está intimamente ligada à 

produção e diferenciação dos espaços do Recôncavo Baiano e da Região 

Metropolitana de Salvador. Historicamente essa faixa era área produtora de 

cana de açúcar, ocorrendo uma diversificação nas atividades de produção com 

serviços destinados a atividade religiosa, através da ocorrência de uma 

hierofania – manifestação do sagrado (ROSENDAHL, 1996, 1999) no século 

XVII, sendo esta considerada uma cidade sagrada até os dias atuais 

(EPIFANIA, 2007). 

Na década de 50 do século passado, nas proximidades do núcleo urbano de 

Candeias foram encontrados os primeiros poços petrolíferos economicamente 

viáveis para exploração no Brasil, o que mudou completamente a configuração 

atual do espaço analisado. 

Ao longo das pesquisas (EPIFANIA, 2008, 2009, 2010), a metodologia foi de 

extrema importância para entender os usos e apropriações do diferentes 

espaços de Candeias, pontuando além da reprodução do espaço urbano ao 

longo de 50 anos, o cotidiano da cidade, as ações e inações. 



No cotidiano de Candeias, as múltiplas faces da cidade se refletem, 

configurando-se, como uma cidade religiosa (hierópolis), industrial e comercial. 

O conteúdo sagrado estabelecido desde os primórdios da ocupação das terras 

de Candeias configurou-se como um testemunho de fé de quase três séculos, 

atraindo romeiros de diversas áreas, diferenciando a hierópolis dos demais 

municípios da RMS. 

Lê-se a cidade através da observação, pois a pobreza, as manifestações de fé, 

o arranjo das casas sobre o sítio urbano acidentado, o aglomerado de pessoas 

no comércio, a freqüência e o público que utilizam os espaços de lazer, enfim 

as apropriações e usos dos lugares podem ser analisados através da sua 

observação, com a utilização dos sentidos e com a participação nesses ritos 

diários. Ao mesmo tempo o pesquisador lê a cidade e é lido, observa e é 

observado. 

A intensidade de fluxos cotidianos entre os municípios da Região Metropolitana 

de Salvador, bem como a saída de trabalhadores de Candeias para as 

indústrias instaladas no CIA, COPEC e Refinaria Landulpho Alves, 

representam este espaço urbano como local de passagem e como cidade 

dormitório, fruto da sua funcionalidade industrial. 

O fortalecimento do comércio neste espaço urbano desenvolveu-se junto às 

duas funções anteriores. O advento da industrialização resultou no aumento da 

população e nos fluxos diários entre as cidades da Região Metropolitana de 

Salvador, o que promoveu uma maior diversificação dos serviços oferecidos. 

Devido à importância destas funcionalidades se faz necessário pensar a cidade 

integrando os conteúdos presentes, estabelecendo um diálogo com os agentes 

que ocupam, produzem e que transformaram o espaço urbano analisado 

durante os cinqüenta anos de existência do município, integrando atualmente o 

conteúdo religioso, de serviços e industrial. 

O entendimento cotidiano da cidade foi produzido pelos moradores locais, 

comerciantes, os gestores municipais, estaduais e federais e ao mesmo tempo 

pelos agentes externos como os romeiros, trabalhadores e transeuntes de 

outras cidades. Como exemplos, de algumas considerações realizadas durante 

a pesquisa de campo foram relatados: 

A necessidade um maior controle sobre as indústrias instaladas na cidade no 

que tange à gestão ambiental merece maior atenção por parte do poder 



municipal e órgãos fiscalizadores, com visitas e coletas de material em horários 

não convencionais, pois são os moradores que sofrem com doenças 

respiratórias e na epiderme, com a respiração de gases lançados durante a 

madrugada e dejetos lançados em áreas mais difíceis de serem visitadas, 

como os manguezais. 

Na cidade se faz necessário um maior investimento na profissionalização da 

população local para que possam concorrer com outras localidades pelas 

vagas de trabalho nas indústrias instaladas na Região Metropolitana de 

Salvador. Os gastos sociais possivelmente diminuiriam os conflitos sociais que 

assolam a cidade de Candeias, principalmente o aumento da criminalidade. 

Propõe-se, assim, uma maior aproximação por parte do poder público 

municipal e os agentes sociais da cidade, podendo ser promovidas através de 

políticas educativas por parte das secretarias municipais de agricultura, meio 

ambiente, turismo, educação e cultura no que tange a uma valorização dos 

ambientes contidos no município, bem como a avaliação do uso do solo e das 

potencialidades turísticas e culturais deste lugar. 

A consideração da realidade entre os bairros é de extrema importância, 

também, pois as realidades são diversas, mesmo nos distritos, onde devem ser 

priorizadas ações distintas de acordo com essas realidades. 

No planejamento de Candeias deve se levar em conta o contexto 

metropolitano, a exemplo da atividade industrial intensa no município e os 

fluxos de transportes com cargas perigosas que cortam a cidade, aumentando 

os índices de atropelamento em algumas áreas que margeiam a BA-522 e a 

BR-324. 

Para minimizar esses problemas, a cidade necessita da criação de um anel 

rodoviário para o uso dos transportes de cargas inflamáveis, além da criação 

de um maior número de passarelas e pontes na BA-522, ao invés do uso de 

semáforos em vias que deveriam ser rápidas. 

Todos os fatores indicados só podem ser observados com a permanência dos 

planejadores por mais tempo no campo, com visitas variadas nos diversos 

lugares da cidade para o estabelecimento de um maior diálogo com os agentes 

sociais, sem necessariamente estarem presos a reuniões ou a questionários 

fechados, como foi utilizado no Plano Diretor Urbano de Candeias, para traçar 

as diretrizes de ação. 



ESTUDO DE CASO 2: OS DISCURSOS SOBRE VALENÇA – BAHIA  

 

 

 

                   Fonte: SEI, 2010. 

No segundo estudo de caso, a metodologia foi utilizada na aplicação direta do 

planejamento turístico. Optamos por esta temática, inicialmente pelo vínculo de 

pesquisas do curso de Meio Ambiente voltadas para atividade turística (SILVA 

2011, FERREIRA, 2012), e mesmo pelo papel do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, Campus Valença no que tange a 

potencialização dos arranjos produtivos locais. 

Neste caso, apontamos em outro trabalho (EPIFANIA, 2012), a importância do 

distrito sede de Valença, para o território de cidadania Baixo Sul Baiano, com 

forte concentração de população e o não acompanhamento de investimentos 

BAIXO SUL E O MUNICÍPIO DE VALENÇA 



necessários em gastos sociais, acarretando em um forte processo de 

marginalização da população local, ampliando o número de pessoas sem 

ocupação ou mesmo atuando na informalidade, além do crescimento da 

marginalidade.  

Como sabemos, o fato de concentração da população exercendo serviços na 

informalidade é próprio de grande parte das cidades médias do país, a questão 

lançada é a forma de enfrentamento desta problemática. Santos (2004) já 

apontava desde a década de 70 para a necessidade em se pensar no circuito 

inferior da economia urbana, devido ao seu inchaço, o problema é que nem nas 

grandes cidades e capitais do país pensou-se em seu planejamento, optando 

apenas por diretamente conectados a ação do grande capital, aumentando a 

discrepância entre a luminosidade e opacidade do espaço. 

Neste caso, justifica-se o enfoque sobre o arranjo produtivo devido às 

possibilidades de ações apresentadas pelos pesquisados durante a atividade 

de campo, pontuando inclusive as trilhas para o lazer e turismo, as quais 

subdividimos a partir de elementos próximos como: os caminhos históricos, 

cultural, do sol e ecológicos. 

Caminhos que se cruzam, sobrepõem-se, conectam-se entre si, ao mesmo 

tempo em que se intercruzam com outros caminhos presentes no Baixo Sul. 

Trazer a luminosidade espaços opacos (SANTOS, 2001), atrelando o turismo 

as atividades de lazer, repensando os arranjos produtivos locais sobre a 

perspectiva da economia solidária (SINGER, 2002), se faz necessário quando 

optamos por conceber atividades que se importem com o desenvolvimento em 

sua totalidade,  enquanto justiça social.  

Fato considerado pelo distrito sede ser o Portal de entrada para outros espaços 

ligados ao capital internacional como as ilhas de Morro de São Paulo e 

Boipeba, no município de Cairu, e já ter fortalecido suas atividades no distrito 

de Guaibim. Turismo que em grande exclui os espaços aos munícipes para a 

realização do lazer. 

Focamos o planejamento resultante das pesquisas, justamente em espaços 

possíveis de convivência de ambas as atividades e de potencialização de 

serviços que pudessem abarcar a população em suas atividades. 

 



Ao longo do planejamento, os entrevistados e a observação direta no campo 

proporcionaram ao grupo discutir a estrutura desses espaços, os impactos 

ambientais positivos e negativos, e as atividades que podem ser 

potencializadas com o uso da economia solidária. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A principal contribuição da análise do cotidiano, diz respeito à real 

compreensão dos processos que ocorrem sobre o espaço geográfico. 

Buscando ao máximo a leitura e apreensão destas apropriações, através do 

diálogo com os agentes sociais e observação de suas práticas pontuadas a 

partir da pesquisa-ação. 

O estudo sobre as cidades de Candeias e Valença, levando em consideração o 

cotidiano das cidades, demonstrou-se relevante no que tange ao entendimento 

dos usos e apropriações dos diversos lugares da cidade e sobre as 

potencialidades turísticas no segundo município. Esta análise só foi possível 

com o entendimento das práticas sociais que foram analisadas a partir da 

oralidade e dos documentos textuais, que demonstraram a heterogeneidade de 

discursos que convergem para as próprias práticas realizadas no espaço intra 

urbano. 

Cidades polifônicas, Candeias e Valença é um múltiplo de sons, imagens e 

odores apreendidas pela apropriação dos agentes sociais, contando com a co-

participação do pesquisador, resultando no entendimento das espacialidades 

contidas em tempos diversos. O cotidiano da cidade entendido como 

totalidade, se coloca como amálgama entre essas funcionalidades que podem 

e devem ser utilizadas na prática do planejamento urbano. 
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