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Resumo:

A situação dos riscos passa a ser um assunto de extrema necessidade, na 
contemporaneidade. O presente trabalho tem o propósito de ampliar as discussões sobre os 
riscos ambientais e as vulnerabilidades dos jovens, numa das mais importantes regiões do 
Brasil, o Recôncavo Baiano. A maneira como as relações territoriais ocorrem, nas últimas 
décadas, produz uma paisagem dicotômica. Por um lado, ampliam-se as inovações 
tecnológicas, aumentam-se os fluxos de mercadorias e de transportes e possibilitam-se o 
acesso ao emprego e a renda, para uma pequena parcela da população. Por outro lado, 
encontramos um número significativo de pessoas que convivem com sérios riscos ambientais, 
o que demanda reflexões.

Palavras-chave: Riscos. Ambiente e juventudes.

Abstract:

Enviromental risks and youths in Reconcavo Baiano

The situation of risk becomes a matter of extreme necessity nowadays. The present 
work aims to broaden the discussion about environmental risks and vulnerabilities of young 
people in one of the most important regions of Brazil, the Reconcavo Baiano. That’s because 
the way territorial relations occurr in recent decades, produces a dichotomouslandscape. On 
the one hand, to extend the technological innovations, to increase the flow of goods and 
transport and to enable access to employment and income, for a small portion of the 
population. On the other hand, we found a significant number of people living with serious 
environmental risks, which demand reflection.
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Introdução

O presente trabalho tem como propósito ampliar as discussões sobre as perspectivas 
de riscos ambientais e as vulnerabilidades dos jovens, numa das mais importantes regiões 
do Brasil, o Recôncavo Baiano. A maneira como as relações territoriais vêm ocorrendo, nas 
últimas décadas, produz uma paisagem dicotômica. Por um lado, ampliam-se as inovações 
tecnológicas, aumentam-se os fluxos de mercadorias e de transportes e possibilitam-se o acesso 
ao emprego e a renda, para uma parcela da população. Por outro lado, existe um número 
significativo de pessoas com sérios riscos ambientais, sobretudo os jovens oriundos de mundos 
sociais diferenciados.

No tocante aos procedimentos metodológicos, este artigo resulta das pesquisas 
desenvolvidas, junto ao Grupo Recôncavo, da Universidade do Estado da Bahia-UNEB, ao longo 
dos últimos anos. Os estudos relacionados com a questão ambiental, no Recôncavo Baiano, 
acontecem desde os primeiros trabalhos do grupo, no final da década de 1990. Entretanto, a 
perspectiva de investigação sobre riscos ambientais ascende a partir da aproximação com os 
pesquisadores da Universidade de Coimbra, no ano de 2002, quando no envolvimento com o 
congresso organizado pela Associação Portuguesa de Riscos. Por meio destas interlocuções, as 
leituras de autores clássicos e contemporâneos foram ampliadas, o que contribuiu para clarear 
a discussão sobre riscos ambientais, visando melhoria das condições de vida.

Em uma primeira análise, foram identificadas algumas situações, que tanto do ponto de 
vista físico quanto social e cultural, concorrem para a existência de riscos na região. No intuito 
de dar maior visibilidade aos riscos estudados, foram priorizados aqueles que provocam maior 
impacto para as relações territoriais ocorridas nos últimos anos. A concepção sobre Recôncavo 
Baiano e riscos ambientais, ocupações em áreas de manguezais e os riscos encontrados na 
juventude, assim como no processo de urbanização nas encostas de Salvador serão enfatizados 
neste trabalho.

Recôncavo Baiano

A região denominada de Recôncavo Baiano está situada na costa Leste do Brasil, 
especificadamente na Região Nordeste do país, numa área de clima tropical, com uma relação 
fisicocultural bastante diversificada. A presença marcante de uma paisagem composta por brisas 
e ventos oceânicos, com o balanço frequente das ondas do mar, rodeado por dunas, restingas 
e manguezais, constituiu os principais atrativos para a formação da diversidade natural e 
cultural encontrada na região. No primeiro momento, consideramos importante refletir sobre 
a concepção de Recôncavo, a partir das mutações territoriais encontradas nos últimos anos. Na 
análise da literatura encontrada sobre o assunto, o Recôncavo é visto a partir de uma região 
côncava, situada ao fundo da Baía de Todos os Santos, onde as relações entre o físico, o social 
e o cultural vão sendo processadas ao longo de sua história

A Baía de Todos os Santos foi formada há mais de trezentos milhões de anos, quando 
houve o evento que resultou na falha tectônica, a qual proporcionou a elevação de uma porção 
territorial, onde atualmente se encontra a parte alta da cidade de Salvador, ao leste, e a 
outra situada a oeste, por onde se localiza o município de Maragogipe. Diante disso, as rochas 
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cristalinas, datadas do Pré-Cambriano, predominam nas zonas Leste, no caso de Salvador, e 
Oeste, passando pelos municípios de Maragogipe, Nazaré e Jaguaripe, aflorando-se ao fundo 
dos principais rios e riachos que cortam o Recôncavo Baiano. A abundância e qualidade de suas 
águas, a riqueza do solo, a complexidade da fauna e da flora e a existência de rios navegáveis 
funcionaram como forte atrativo para a penetração dos primeiros incursores que povoaram 
esta região. Durante muito tempo, essas áreas funcionaram como o coração do Brasil, com 
a exploração de produtos primários como cana-de-açúcar, fumo e algodão, relevantes para o 
contexto da economia mundial. Enquanto isso, nas partes mais baixas, onde predominam os 
sedimentos mais recentes, datados do Quaternário, principalmente do Holoceno, foram sendo 
formados os manguezais. Este ecossistema constitui a principal fonte de sustentação para as 
populações formadas por pescadores, marisqueiras e catadores de caranguejos, constituídas 
por negros e negras, em sua maioria. 

A primeira referência conceitual do Recôncavo Baiano está baseada nos trabalhos 
realizados pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que, ainda no início do 
século XX, se fundamentava na Geografia Clássica e adotava critérios predominantemente 
físicos. A ideia inicial de Recôncavo, divulgada por esta instituição, veio logo após a Segunda 
Guerra Mundial e baseava-se, sobretudo, em características geomorfológicas e geológicas. 
As diferentes mutações espaciais, ocorridas nas últimas décadas, conduzem à existência de 
várias nomenclaturas, envolvendo os municípios que compõem a área estudada: Recôncavo 
Canavieiro, Fumageiro, Pesqueiro e do Petróleo, entre outras. Delimitar os municípios que 
compõem essa região constitui tarefa cada vez mais difícil, pois as classificações acabam por 
priorizar critérios voltados para o interesse de quem a regionaliza. As diferentes regionalizações 
utilizadas separaram ou agregam municípios que se encontram ao entorno da Baía de Todos os 
Santos, com fortes tradições socioeconômicas, a exemplo de Salvador, Cachoeira, Maragogipe, 
Santo Amaro, Nazaré e Jaguaripe. 

Figura 1
Relações fisicoculturais no Recôncavo Baiano.
Fonte: Miguel Santos, com base na Secretaria de Minas e Energia, 2008.
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No final da década de 1950, SantoS (1958), criticou a classificação de Recôncavo, calcada 
apenas nos critérios físicos e sugeriu uma divisão regional que preservasse as identidades 
culturais e incluíssem outros vieses socioeconômicos, indo além dos municípios propostos 
anteriormente, os quais contemplavam somente aqueles situados ao fundo da Baía de Todos 
os Santos. Fundamentado na concepção da evolução espacial, em forma de redes urbanas, 
considerou a região estudada como resultado do conjunto de interação entre as cidades que 
extrapolam os limites convencionais e inseriu municípios, a exemplo de Feira de Santana e 
Alagoinhas, localizados em áreas mais distantes (Figura 2). 

A partir dos anos de 1960, vários estudos foram desenvolvidos sobre o Recôncavo Baiano, 
com ênfase nas dimensões físicas, bióticas, culturais e socioeconômicas, a exemplo de MattoSo 
(1992), Brito (2004) e SantoS (2012). Alguns dos referidos autores destacam a importância do 
processo histórico para a formação das diferentes subunidades que interagem no Recôncavo, 
enquanto outros fazem alusão às mutações territoriais ocorridas, ultimamente, as quais 
retratam os contrastes existentes entre o tradicional e o moderno. Por certo, ainda existem 
sérias dificuldades em delimitar os municípios desta importante região. Diante da complexidade 
encontrada, admitimos ser o Recôncavo Baiano composto por dezenas de municípios situados 
ao entorno da Baía de Todos os Santos, onde as relações físicoculturais, processadas ao longo 
da história, se encontram representadas nas suas diferentes subunidades, que se apresentam 
conectadas por uma rede urbana. 

No processo de aproximação da rede urbana apresentada na Figura 2, destacamos 
três grupos de municípios. O primeiro advém de épocas pretéritas, desde o período colonial, 
constituindo-se assim na primeira rede de cidades da Bahia e do Brasil. Nesse grupo, encontramos 

Figura 2
Rede Urbana do Recôncavo Baiano.
Fonte: Miguel Santos, com base no IBGE, 2012.
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aqueles que contribuíram para o processo de formação política e territorial do Brasil, a 
exemplo de Salvador, Cachoeira, Santo Amaro, Maragogipe, Jaguaripe e Nazaré, por serem 
pioneiros no percurso da ocupação territorial. A maior parte desses municípios desempenhou 
papel importante, durante o processo de colonização, com o desenvolvimento das atividades 
portuárias, administrativas e agroindustriais. Durante o final do século XIX e início do século 
XX, as referidas localidades diminuíram acentuadamente o ritmo de crescimento, com exceção 
de Salvador, que sempre obteve a hegemonia estadual. No período posterior à década de 
1950, o impulso das atividades industriais, representada pela implantação da PETROBRAS 
na BAHIA, provocou inúmeras transformações, resultantes da inserção de novas tecnologias, 
principalmente para atender aos interesses dos empreendedores econômicos, que começaram 
a investir em terras do Recôncavo Baiano. 

No segundo grupo, encontram-se os municípios de Santo Antônio de Jesus, Alagoinhas 
e Cruz das Almas, que se localizam numa zona de interface entre o tradicional e o moderno, 
por sobressaírem, nos últimos anos, em decorrência das mutações recentes, fruto dos impulsos 
da modernidade. Esse grupo alcançou maior dinamismo a partir da ampliação do processo 
de urbanização ocorrida, principalmente, com a expansão da malha viária, após década de 
1970 (SantoS, 2002). Os referidos municípios apresentavam um crescimento tímido, calcados, 
sobretudo, na agroindústria, onde a implantação das ferrovias, entre o final do século XIX e 
meados do século XX, foi o principal motor da tecnologia, principalmente para escoamento da 
produção de tabaco, que era o produto de maior destaque. Estes municípios ganharam impulsos 
com o asfaltamento da BR 101, a construção da Ponte do Funil, ligando o continente à Ilha 
de Itaparica, e a implantação de serviços importantes como EMBRAPA, Hospital Regional e a 
implantação dos Campi Universitários, tanto da Universidade do Estado da Bahia - UNEB quanto 
da Universidade Federal do Recôncavo Baiano - UFRB.

No terceiro grupo de municípios que compõem a rede urbana apresentada no mapa, 
destacam-se aqueles que se localizam nas subunidades vizinhas e historicamente estavam 
afastados do Recôncavo, mas com a intensificação dos processos tecnológicos passaram a 
permutar fluxos de pessoas e de mercadorias com maior intensidade. A partir do aumento das 
possibilidades de transportes e de comunicação, começou a haver a reestruturação de uma 
rede de cidades, tanto a norte, quanto a sul, assim como à leste e à oeste, do Recôncavo 
Tradicional. Cidades importantes como Feira de Santana, Amargosa, Valença, Jequié e Vitória 
da Conquista, as quais mesmo localizadas em outras subunidades regionais, intensificam a cada 
dia a interlocução com as diferentes cidades mencionadas, no fortalecimento da Rede Urbana 
do Recôncavo Baiano.

Na perspectiva de melhor entender os riscos abordados neste trabalho, convém lembrar 
que a ocupação inicial do Recôncavo foi marcada pela população indígena, pelos europeus 
e pelos africanos, que aportaram no século XVI para servir de mão-de-obra escrava. Com o 
encerramento do tráfico negreiro, no final do século XIX, esta região abriu as portas para a 
entrada de maior contingente populacional oriundo de outras regiões do mundo. A inserção 
das novas tecnologias, incrementadas no transcorrer do século XX, motivou a implantação de 
vários empreendimentos econômicos, o que ampliou o ritmo de crescimento territorial, de 
forma antagônica. Por um lado, a região dispõe de uma população tradicional, composta por 
pequenos agricultores, pescadores, marisqueiras e catadores de caranguejos, os quais correm 
riscos de não conseguir conviver com os novos paradigmas tecnológicos. Em contrapartida, 
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encontramos a outra parte da população envolvida com as atividades modernas, voltadas para 
a utilização de novos métodos de cultivos, atividades de agronegócios, processos industriais 
e com o envolvimento crescente do setor terciário, sobretudo, relacionado com a geração de 
comércio e dos serviços.

As mutações territoriais ocorridas no Recôncavo Baiano carregam importante desafios 
para a contemporaneidade. Em função disso, acontece a ampliação dos sistemas de transportes 
e de comunicação, o crescimento das atividades comerciais e de serviços, com motivação para 
os diferentes estilos de produção e de consumo. Enquanto isso, ocorre, também, o crescimento 
rápido, sem as devidas precauções, o que gera sérios problemas ambientais, a exemplo de 
engarrafamentos, vulnerabilidades juvenis e degradação dos mananciais aquíferos, entre 
outros, os quais provocam riscos para a contemporaneidade.

A concepção de riscos

Os estudos sobre as questões ambientais no Recôncavo Baiano apresentam um quadro 
literário que advém de várias décadas, mas o enfoque sobre a concepção de riscos constitui algo 
recente. No âmbito das questões relacionadas com esta temática, verificamos que a ideia de 
riscos sempre esteve relacionada ao perigo que determinados acontecimentos provocam para 
a humanidade. SantoS (2011) salienta que esta situação era mais evidenciada a partir dos riscos 
naturais, onde havia pouca atenção aos problemas relacionados com as intervenções humanas. 
Argumenta que no transcorrer dos tempos, os estudos de riscos passaram a assumir uma 
dimensão mais alargada, inclusive passando a ser analisada numa perspectiva social, conforme 
Beck (1992). Os riscos não estão somente diretamente relacionados com os fenômenos naturais, 
a exemplo de maremotos, terremotos e vulcões, mas, também, com as ações antrópicas (reBelo, 
2003). O entendimento da concepção de riscos tem passado por várias abordagens, o que exige 
um acompanhamento de suas diferentes etapas relacionadas com a origem dos fenômenos que 
produzem os danos no espaço. Em função disso, os riscos podem ser classificados como naturais, 
antrópicos ou mistos (lourenço, 2007: 109).

A partir do momento em que determinados fenômenos provocam perigos para a sociedade, 
podendo ser a causa natural ou antrópica, ocorrem os riscos ou azares (GonçalveS, 2003). Os 
estudos sobre riscos são crescentes e alcançam dimensões complexas, na contemporaneidade, 
o que demandam a necessidade de direcionamento, para melhor compreensão. Durante o 
percurso de pesquisa, desenvolvida no Grupo Recôncavo, ficou constatado que do ponto de 
vista “natural” a exemplo de terremotos, maremotos e vulcanismos, a região não dispõe de 
ocorrências que mereçam destaques. Porém, no tocante às relações antrópicas, principalmente 
voltadas para a questão social, há indícios de situações que materializam vulnerabilidades 
encontradas em boa parte da população que habita esta região. No conjunto das ações 
territoriais, o trânsito, a violência e os acidentes de trabalho, por exemplo, provocam riscos 
para um número significativo de pessoas que também demandam estudos. Entretanto, para 
estas reflexões, consideramos importante destacar três modalidades de riscos nos últimos anos: 
o uso e ocupação do solo nas áreas de manguezais, os deslizamentos e os desmoronamentos na 
ocupação das encostas na cidade de Salvador e a situação dos jovens, frente à vulnerabilidade 
social em que os mesmos se encontram, no Recôncavo Baiano.
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Ocupações e riscos nas áreas de manguezais 

O processo de urbanização ocorrido nas áreas de manguezais do Recôncavo advém das 
primeiras intervenções humanas realizadas em território brasileiro, para atender as demandas 
colonizadoras do século XVI. A localização de cidades importantes como Jaguaripe, Cachoeira e 
Maragogipe possibilitou forte atração para o desenvolvimento das atividades relacionadas com 
a agroindústria. A aproximação com o Porto de São Roque do Paraguaçu, um dos mais relevantes 
da região, a exploração de produtos primários, tanto oriundos da agricultura, a exemplo da 
cana-de-açúcar e da mandioca, quanto do mar, através da pesca e da mariscagem, contribuíram 
para fazer desses centros urbanos localidades geradoras de serviços e distribuidoras de vários 
produtos regionais.

A partir do momento em que algumas atividades começaram a declinar, a exemplo do cultivo 
da cana, com o cessar do processo de colonização, outras entraram em cena, reconfigurando 
as relações fisicoculturais encontradas no Recôncavo Baiano. Os pescadores, as marisqueiras 
e os catadores de caranguejos passaram a buscar estratégias de sobrevivências nas áreas de 
manguezais. À medida em que a região passava pelo processo de modernização tecnológica, 
principalmente a partir do advento da PETROBRAS, na década de 1960, novas atividades foram 
surgindo, o que proporcionou a migração campo cidade e, contraditoriamente, gerou melhoria 
das condições de vida para uns e riscos ambientais para outros. Diante de novos estilos de vida, 
as populações que resistiram às transformações ocorridas nos ambientes costeiros, passaram a 
ser denominada como tradicionais. Este conceito tem gerado polêmica, na literatura corrente. 
Há certos estereótipos, para quem considera este estilo de vida como atrasado. Isso porque 
representa enorme legado cultural, principalmente pela maneira equilibrada em que esses 
habitantes processam suas relações entre natureza e sociedade. Diante dessas reflexões convém 
ressaltar que: “Populações tradicionais são aquelas que apresentam um modelo de ocupação 
do espaço e uso dos recursos naturais voltado principalmente para a subsistência, com fraca 
articulação com o mercado, baseado em uso intensivo da mão-de-obra familiar, tecnologias de 
baixo impacto derivadas de conhecimentos patrimoniais, e normalmente de bases sustentadas” 
(arruda, 1997: 263).

As populações tradicionais do Recôncavo Baiano necessitam de uma interação mais 
equilibrada entre as suas intervenções no espaço e a capacidade de preservação dos ecossistemas 
costeiros, para gerarem estratégias de sobrevivências. Os manguezais, teoricamente, são 
protegidos por Lei, mas a ganância pela aquisição de lucros rápidos, culminando com a carência 
de trabalhos educativos entre visitantes e visitados acabam por colocar em riscos tanto a 
destruição das plantas e dos animais aquáticos, quanto à vida das populações que sobrevivem 
das atividades relacionadas com os produtos aquáticos. Nos últimos anos, tem intensificado o 
volume das intervenções antrópicas nas áreas de manguezais (Figura 3).

A Figura 3 revela o quanto tem sido degradados os manguezais do Recôncavo Baiano. Os 
trabalhos de campo realizados nesta área constataram que esse ecossistema teve um período 
de preservação, em decorrência do seu isolamento com o sistema produtivo. Porém, após a 
década de 1990, passou por significativas alterações para atender o crescimento de diferentes 
atividades como exploração de madeira, implantação de loteamentos urbanos, construção de 
tanques para criação de camarão em cativeiro e instalação dos empreendimentos turísticos, 
dentre outras.
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As pesquisas revelam o imenso paradoxo encontrado no modelo de ocupação desses 
ecossistemas. De um lado, encontram-se as residências simples, ocupadas pelos pescadores, 
onde os impactos provocados são mínimos, visto que a maioria desses habitantes pratica a pesca 
artesanal. De outro lado, assiste-se a intensa devastação dos manguezais pelos empreendedores 
econômicos, que de posse de considerados volumes de capital, poluem, constroem em lugares 
inadequados e devastam os manguezais. Essas atividades, sem os devidos cuidados, colocam 
em riscos, tanto as pessoas que sobrevivem dos produtos aquáticos, quanto os animais e plantas 
encontrados nos ambientes costeiros.

Juventude e riscos

O estudo sobre as perspectivas de inserção de jovens no mundo do trabalho, nas cidades 
pequenas e médias do Recôncavo Baiano, demonstra a necessidade de repensar as políticas 
públicas de educação e trabalho voltadas para este segmento populacional. A compreensão 
de que a educação proporciona a socialização de experiências e de conhecimentos, poderá 
habilitar homens e mulheres na busca de melhor qualificação na formação profissional. Neste 
sentido, a escola é uma parceira no processo educacional, no intuito de proporcionar aos jovens 
a conquista da cidadania plena. As pesquisas desenvolvidas no âmbito do Grupo Recôncavo 
têm identificado alguns problemas vivenciados pelos jovens, nos municípios de Santo Antônio 
de Jesus, Jiquiriça, Jaguaripe, Nazaré e Salvador, área do estudo. Estes resultam dos conflitos 
decorrentes das incertezas com relação à formação profissional, da evasão escolar, da falta 
de perspectiva e do desestímulo de estudantes para a conclusão do ensino médio. Isso induz a 
necessidade de reflexão acerca do currículo escolar, das subjetividades, das aptidões dos jovens 
e do conhecimento sobre o mundo do trabalho. O saber fazer, o saber ser e o saber conviver 
constituem pontos imprescindíveis que perpassam transversalmente no currículo.

Figura 3
Ações antrópicas na costa de Jaguaripe.
Fonte: EMBRAPA, 2002.
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Para além de uma questão de faixa etária, a juventude constitui um momento de reflexão, 
incertezas, questionamentos e descobertas. As pesquisas têm demonstrado que o trabalho, 
associado ao emprego e renda, constitui uma categoria importante para este segmento 
populacional, sobretudo para aqueles oriundos de mundo social de menor poder aquisitivo que 
necessitam manter a sustentação pessoal e da família. Diferentes olhares são direcionados 
a este grupo etário, que muitas vezes têm criado estereótipos negativos e não contribuem 
para o avanço dos jovens. Muitos vivem em uma realidade de exclusão e são invisibilizados 
na sociedade. A não efetivação de politicas públicas na área de educação, emprego, saúde, 
habitação e moradia, por exemplo, dificulta a integração social e contribui para a invisibilidade 
deste segmento populacional, o que torna susceptível ao risco. 

A concepção de riscos tem evoluído nos últimos anos. Nesta linha de raciocínio concordamos 
com os autores que também concebem o entendimento de riscos numa perspectiva social (Beck, 
1992; reBelo, 2003; SantoS, 2011). Daí a relevância de socializar os resultados das pesquisas 
onde identificamos a relação entre juventude e riscos. Mesmo considerando algumas mudanças 
que estão ocorrendo, sobretudo a partir de 2009, no Brasil, ainda existe uma falta de atenção 
às necessidades básicas da juventude, o que vem contribuindo para ampliar os riscos atuais 
relacionados a este grupo social. A questão não se resolve apenas com o programa bolsa escola, 
vai muito além. 

A partir de 1990, no âmbito da Organização das Nações Unidas e da Organização Ibero-
Americana de juventude esta temática vem sendo discutida. Em 2005, a ONU publicou um 
documento enfatizando que de um total de 1,2 bilhão de jovens no mundo, 200 milhões 
sobreviviam com menos de US$1,00 per capita por dia, 88 milhões não tinham emprego e 10 
milhões portavam o vírus da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS). Esta temática 
encontra-se inserida na Declaração de Direitos Humanos e no Pacto Internacional dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, mas as ações são tímidas, o que tem levado a invisibilidade 
dos jovens.

Na XIV Conferência Ibero-Americana de Ministros e Responsáveis de Juventude, ocorrida 
em janeiro de 2009, em Santiago do Chile, o Brasil ratificou a intenção de integrar o grupo como 
membro pleno. Porém, o ingresso efetivo somente ocorreu em 13 de fevereiro de 2009, quando 
o Congresso Nacional brasileiro aprovou esta ação. No governo brasileiro, até então, pouco 
foco era dado à juventude, restringindo-se apenas às crianças e adolescentes. Os programas 
adotados pelo Estado tinham como limite máximo de idade 18 anos, o que não representa o 
conjunto da população jovem.

Conceituar juventude e definir a faixa etária são atribuições complexas. A ONU e o IBGE 
identificam a população jovem entre 15 a 24 anos. No entanto, a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) e a Secretaria Nacional da Juventude (SNJ) ampliam esta faixa para 15 a 29 anos. 
Existe uma dificuldade em definir a juventude. Para iriart (2010), cada jovem representa uma 
percepção e uma pertença a mundos sociais distintos. Daí a polissemia ao tratar a juventude 
a partir de critérios datados. É preciso ir além da faixa etária, buscar entender os contextos 
sociais, os gostos, os anseios e as perspectivas de vida. O conceito perpassa por uma profunda 
reflexão epistemológica, no sentido de compreender as representações, os significados e os 
comportamentos deste grupo social (SantoS et al., 2012).

Nesta linha de raciocínio, Junqueira (2006) enfatiza que a juventude constitui-se enquanto 
construção social e não pode ser considerada um grupo social homogêneo e único. A autora 
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ratifica que a juventude não é um grupo rigidamente definido, perpassa por uma complexidade 
que vai além de um pensamento simplista e cartesiano. A construção das definições precisa 
considerar os olhares dos jovens sobre eles próprios, seus valores, sua(s) identidade(s), a forma 
de ver e conviver no mundo, ou seja, os contextos juvenis. A não efetivação de ações profundas 
e permanentes, direcionadas a este grupo social incorre em riscos.

Contextos juvenis

O Recôncavo Baiano representa uma das regiões mais importantes do país. Os elementos 
materiais e imateriais configuram uma cultura singular, marcada pela resistência étnicoreligiosa 
e permanências relacionadas às identidades locais e regionais. Privilegiada pelas infinitas 
possibilidades de manifestações culturais, a juventude tem convivido com situações de riscos 
que dificultam as possibilidades de ingresso no mundo do trabalho. As pesquisas realizadas 
nos municípios de Nazaré, Jiquiriça, Santo Antônio de Jesus e Salvador têm demonstrado um 
elevado grau de evasão escolar e vulnerabilidades, o que denota um risco social. Este resulta 
da falta de perspectiva futura da juventude, circundada pelas incertezas e expectativas em 
relação à conclusão do ensino médio e, consequentemente, o ingresso no mundo do trabalho 
(SantoS et al., 2012; liMa et al., 2012). 

O Quadro I evidencia o total da população de 15 a 29 anos de idade, em escalas geográficas 
diferenciadas. Em termos relativos, comparando-se o percentual deste grupo social, com o 
universo em estudo, observa-se que é superior ao registrado no Brasil. Isso denota a necessidade 
de maior atenção em relação à juventude.

Em termos percentuais, nota-se que, na área de estudo, os índices ultrapassam os 26,8 
% que correspondem a média do Brasil. Nos municípios estudados, os valores ultrapassam 
28% com destaque para a predominância da população do sexo feminino, nos municípios de 
Salvador (14,7%) e Santo Antônio de Jesus (15,2%). Salienta-se que a situação de riscos era mais 
direcionada ao sexo masculino, atualmente começa-se a desenhar o processo de vulnerabilidades 
das mulheres. Muito embora não tenha sido este o foco da pesquisa, mas percebe-se o aumento 
da participação da mulher em áreas de riscos. Os relatos têm evidenciado a crescente evasão 

Quadro I
População jovem por área geográfica, 2010

Área geográfica Total da População
Jovens de 15 a 29 anos

% total Mulheres
%

Homens
%

Brasil 190 755 799 26,8 13,4 13,4

Nordeste 53 081 950 28,2 14,2 14,0

Bahia 14 016 906 28,2 14,1 14,1

Salvador 2 675 656 28,2 14,7 13,5

Santo Antônio de Jesus 90 985 29,2 15,2 14,0

Nazaré 27 274 28,4 14,2 14,2

Jiquiriça 14 118 28,8 13,9 14,9

Fonte: Censo demográfico, 2010.
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escolar e participação da mulher no comércio subterrâneo do tráfico. Esta questão merece 
aprofundamento em estudos posteriores.

Ao perguntar a um dos jovens entrevistados no município de Nazaré sobre a profissão que 
teria após a conclusão do ensino médio, ele respondeu: “no máximo, ajudantes de pedreiro”. 
Falou da profissão de uma forma bastante negativa, pois a sua compreensão perpassa desde o 
curso que está fazendo que não o habilita para a inserção no mundo do trabalho com igualdade 
de condição, até o entendimento de que os municípios pequenos não oferecem possibilidades 
de emprego e renda.

Ao buscar entender as geografias do Recôncavo Baiano, até a década de 1960, alguns 
municípios desta região funcionaram como entreposto comercial e de escoamento de toda 
produção do interior do Estado da Bahia. A proximidade do Porto de São Roque do Paraguaçu, 
em Maragogipe, o contato com a Baía de Todos os Santos e a instalação do Centro Industrial 
de Aratu e do Complexo Petroquímico de Camaçari contribuíram para inserir os municípios do 
interior na rota das migrações no Recôncavo Baiano. Esta dinâmica contribuiu para a ampliação 
do êxodo rural e não efetivou políticas públicas de educação, moradia, lazer e saúde, de 
qualidade, sobretudo no interior da Bahia. 

O sistema de transporte de mercadorias e de pessoas era realizado por meio da ferrovia e 
da hidrovia. A implantação das rodovias BR 101 e BR 324, na década de 1970, e a desativação do 
transporte ferroviário contribuíram para colocar no plano secundário a importância econômica 
de alguns municípios do Recôncavo Baiano. Outros municípios, a exemplo de Santo Antônio de 
Jesus, se beneficiaram com a implantação da rodovia. A centralização das atividades secundárias 
e terciárias, os baixos investimentos em educação e o curto período de crescimento econômico 
ampliaram as diferenças sociais, fomentando o êxodo rural e as migrações interregionais, 
sobretudo de jovens e adultos. As incertezas e intranqüilidade de não possuírem os meios 
para garantir a sobrevivência impulsionaram a migração da juventude, sobretudo a rural para 
os centros maiores. No contexto regional, Salvador, Santo Antônio de Jesus e Cruz das Almas 
destacam-se como centro regional de atração deste segmento populacional. 

A crise instaurada no Recôncavo foi construída ao longo dos anos, marcada por 
apropriações e espoliações, decorrentes dos processos globais. As mudanças que alteraram a 
geografia desta região singular iniciaram-se a partir de 1970, com as modificações no sistema de 
comunicação, redução da estrutura familiar agrícola e com a política de crescimento econômico 
que privilegiou o setor industrial e a centralização dos avanços da ciência e da tecnologia.

Ao criar um antagonismo entre abundância e escassez, os resultados dos processos de 
natureza global estão cada vez mais sob o controle de um pequeno grupo social que detém 
os meios de alcance, enquanto que uma parcela significativa da sociedade convive com baixa 
escolaridade, sem acesso a água tratada, sem postos de saúde equipados e desemprego. Daí 
a importância da discussão de novos caminhos para o desenvolvimento local que incluam 
oportunidades de emprego e renda, educação e saúde de qualidade para jovens e adultos. 
Para Sen (2010), o desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privação de 
liberdade. As condições de moradias, o saneamento básico, o sistema de saúde de qualidade 
e um sistema educacional voltado para a autonomia e emancipação constituem pontos signifi-
cativos para a compreensão do desenvolvimento.

Os municípios do Recôncavo, a exemplo de Salvador, Santo Antônio de Jesus, Nazaré e 
Jiquiriça, ponderando as escalas geográficas, calcados em atividades comerciais, de serviços e 
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indústria, como eixo de crescimento principal, vêm convivendo com problemas sociais, o que 
tem gerado riscos. Nesse sentido, o currículo da educação profissional voltados para os jovens 
e adultos requer uma maior aproximação com o mundo do trabalho, no sentido de estimular a 
criatividade e a motivação deste grupo social para a busca de novas perspectivas de trabalhos 
que visem a conquista da cidadania plena.

Outra questão que tem chamado a atenção refere-se aos contextos escolares. A 
repetência e evasão escolar são temas recorrentes, configurados na realidade dos municípios 
estudados. Ao analisar a situação educacional dos jovens brasileiros, evidenciam-se diversas 
distorções decorrentes, em grande medida, do processo educativo: a existência de quase 1,5 
milhão de analfabetos [...]” (coBucci, 2009: 92). O analfabetismo constitui um problema a ser 
enfrentado com maior brevidade possível e perpassa pela melhoria da escola pública, com 
maior investimento na educação, que de fato, proporcione condições e habilidades para o 
alcance da cidadania plena.

Neste contexto, nota-se a importância da relação existente entre a família, escola e 
sociedade no sentido de proporcionar caminhos para a visibilidade deste grupo social, o que 
contribuirá para a redução da situação de vulnerabilidade social dos jovens no Recôncavo 
Baiano. A conclusão do ensino médio não o habilita para o ingresso no mundo do trabalho. Diante 
desta situação, muitos são “obrigados” a ingressar nas migrações, na economia subterrânea e 
nos bolsões de pobreza. 

Nos municípios de Nazaré e Jiquiriça, por exemplo, observamos a permanência de fluxos 
migratórios para Santo Antônio de Jesus e Salvador, decorrentes das possibilidades de oferta de 
emprego. O fluxo emigratório retratado na pesquisa demonstra para a necessidade de incidir 
políticas públicas de melhoria da qualificação da educação, saúde, trabalho e lazer, sobretudo 
nos pequenos municípios. Isso porque, na atualidade, os poucos empregos que surgem, com 
carteira assinada, estão relacionados ao setor de serviços públicos, nomeadamente educação 
e saúde. Em função disso, a juventude migra para centros maiores, no intuito de conquistar a 
cidadania, o que nem sempre acontece. A pesquisa identifica que a saída dos jovens dos lugares 
pequenos para as médias e grandes cidades, sem a preparação adequada, expõe a juventude à 
vulnerabilidade social, sobretudo aqueles oriundos de camadas sociais de baixo poder aquisitivo. 
Muitas vezes alguns não conseguem uma inserção com maior igualdade de direito à moradia, 
emprego e saúde, entre outros, e vão morar nas periferias urbanas, nas encostas, verdadeiros 
bolsões de pobreza. As drogas, a prostituição, o tráfico e a violência, dentre outras mazelas, 
constituem verdadeiras armadilhas para essas pessoas. Há mundos sociais onde o silêncio e o 
esquecimento “ressoam” mais alto e, muitas vezes, são compatibilizados em números.

A concretização de sonhos, a socialização de idéias, saberes e experiências individuais 
e coletivas estimulam a efeverscência de cidadãos conscientes, que buscam na sua formação 
educacional a independência do pensar, do fazer e do agir. É importante ressaltar que a educação 
é um ato político que desenvolve competências sociais de posicionamento das pessoas diante da 
realidade (Freire, 1996). Por fim, os riscos sociais relacionados aos contextos juvenis podem ser 
minimizados por meio de uma educação centrada nos valores éticos, culturais, humanos e com a 
formulação de políticas públicas que levem em consideração, também, a percepção dos jovens. 
Essas ações poderão contribuir para o desencadeamento de atitudes sociais não individualistas, 
solidárias, inovadoras, participativas e éticas. Isso fortalecerá os jovens e adultos, promovendo 
o desenvolvimento dos lugares, com maior igualdade e afirmação, com vistas à redução dos 
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impactos negativos resultantes da globalização perversa. Foi identificado na pesquisa que a 
cidade de Salvador constitui a principal área de migração dos jovens dos municípios estudados. 
Daí a relevância de entender os riscos oriundos do processo de urbanização desta cidade.

Urbanização e riscos, na cidade de Salvador 

No processo de discussão sobre os riscos encontrados no Recôncavo Baiano, a cidade 
de Salvador, capital da Bahia, não poderia ser uma exceção. A maneira dicotômica como o 
processo de urbanização vem ocorrendo coloca em situação de vulnerabilidades centenas de 
famílias, que por não acessarem uma política de habitação adequada, acabam por ocupar as 
áreas de encostas, com inclinação bastante acentuada, ocasionando sérios riscos ambientais. 
Não resta dúvida de que para qualquer cidade deste porte, principalmente nos países em vias 
de desenvolvimento, há inúmeras atividades, que colocam em riscos boa parte dos habitantes. 
Entretanto, cada lugar constitui um conjunto de especificidades que merecem estudos. No 
caso de Salvador, a situação das ocupações nas áreas de encostas mereceu destaque neste 
trabalho. 

De acordo com SantoS (2011), o processo de urbanização da cidade de Salvador teve 
início com as primeiras intervenções calcadas em interesses políticos, econômicos, militares 
e religiosos, os quais contribuíram para a definição do sítio urbano. Não aconteceu por acaso, 
a escolha de uma área protegida por uma baia, localizada em uma falha geológica, que divide 
a cidade em alta e baixa, próxima a inúmeros canais que desaguavam na Baía de Todos os 
Santos. Numa breve análise temporoespacial, verificamos que os problemas relacionados 
com a ocupação de áreas de encosta não acontecem somente na atualidade. Há indícios de 
deslizamentos de terras desde o processo inicial da ocupação da cidade. No entanto, foi a 
partir da década de 1970 que a situação dos riscos, mediante a ocupação em áreas de encosta 
começou a se intensificar. A condição de capital da colônia exercida por 214 anos, entre o 
período de 1549 a 1763, quando perdeu a sua hegemonia para o Rio de Janeiro, sempre colocou 
Salvador como importante pólo de atração de pessoas e de serviços oriundos de várias regiões 
do país e até mesmo do mundo.

As mutações territoriais ocorridas entre o final do século XIX e o início do século XX 
foram significativas para redefinir a configuração urbana de Salvador. A Revolução Industrial não 
deixou de ter funcionado como um divisor de água, no tocante à redefinição de instrumentos 
tecnológicos, utilizados para a estruturação da cidade. Houve uma mudança significativa 
entre o ritmo de crescimento decorrente do modelo de produção escravista e o resultante da 
intensificação das atividades comerciais e de serviços oriundos do processo de industrialização. 
Até o início da década de 1950, o que predominava era a construção dos prédios para o comércio, 
na parte térrea, e para a habitação dos proprietários, no pavimento superior. Enquanto isso, na 
parte do horst, onde atualmente se localiza o Centro Histórico, havia uma muralha, utilizada 
no período colonial, que foi substituída por outras formas de proteção, a exemplo das armas 
resultantes da nova tecnificação territorial (laMaS, 2000). 

O entendimento dos inúmeros riscos ambientais encontrados atualmente na cidade de 
Salvador, principalmente no tocante à forma como a população pobre acessa os seus locais de 
moradias, assentando-se de maneira inadequada nas encostas, advém de sucessivas segregações 
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espaciais, oriundas de longas datas. As áreas de encostas, as escarpas de falhas e os terrenos 
alagados, localizados nas áreas de preamar, em bairros como Uruguai, Massaranduba e Jardim 
Cruzeiro, passaram a ser intensamente ocupadas. Salvador começa a definir dois corredores 
básicos de ocupação territorial, com forte desigualdades sociais: o da orla atlântica, ocupado 
pela população de melhor poder aquisitivo e o da orla da Baía de Todos os Santos, habitado pela 
maioria da população pobre (Figura 4).

A Figura 4 evidencia as regiões administrativas de Salvador, com as respectivas 
altimetrias representadas na forma de relevo. Nota-se que na Orla Atlântica estão situadas 
as áreas mais suaves, com extensa planíce costeira, o que proporcionou maior valorização 
do solo urbano. Em função disso, ocorre o predomínio da população dotada de melhor poder 
aquisitivo, com o consequente acompanhamento das obras de infraestrutura. Enquanto isso, 
na área situada no graben da falha, na parte oeste de Salvador, na orla da Baía de Todos os 
Santos, ocorre a concentração da maior parte da população pobre, oriunda das áreas rurais, 
em sua maioria. 

Os riscos analisados apresentam forte relação com a maneira pela qual as intervenções 
humanas acontecem no território estudado. O sítio urbano da cidade de Salvador, contendo 
mares de morro, encostas íngremes, com solos suceptíveis a deslizamentos e desmoronamentos, 
conta com um regime de chuva tropical, com maior concentração no outono e inverno, o 
que não determina, mas influencia na ocorrência dos riscos. As relações entre o físico e o 
cultural são importantes para a compreensão desta problemática, pois em alguns momentos 
potencializam a ocorrência de riscos e em outros podem minimizar. 

Figura 4
Regiões administrativas de Salvador.
Fonte: Elaborado por Miguel Santos, 2011.
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A maneira como a população de menor poder aquisitivo ocupa as áreas íngremes de 
Salvador contribui para a intensificação dos riscos ambientais. De acordo com as pesquisas, foram 
registradas 100 mil pessoas, nas 2170 áreas de riscos, em 553 encostas (Prefeitura Municipal 
de Salvador, 2003). São frequentes os perigos que a população de menor poder aquisitivo se 
expõe, durante o quotidiano. As encostas com elevadas inclinações, que numa situação de 
planejamento urbano deveriam ser preservadas, acabam por ser a única opção de moradia para 
essas pessoas. A carência de um trabalho de educação, para os habitantes que convivem nas 
áreas de encostas, concorre para aumentar o nível de vulnerabilidade. A população desprovida 
tanto de recursos financeiros quanto de maior grau de instrução contribui para elevar o índice de 
riscos de deslizamentos. As visitas de estudos nas áreas pesquisadas constataram ser frequente 
o plantio de arbustos como bananeira, mangueiras e coqueiros que ajudam desagregar os solos. 
Além da situação acima mencionada, ocorre a coleta e deposição dos resídos sólidos, de forma 
inadequada, o que intensifica a problemática em estudo. No conjunto das relações dos riscos 
encontrados na cidade de Salvador, convém fazer a relação com o período das chuvas (GonçalveS, 
op. cit.). No cruzamento realizado entre os índices pluviométrico e a ocorrência dos riscos, 
existe intensa correlação entre ambos (Figura 5).

A cidade de Salvador está localizada numa área de clima tropical, entre as latitudes de 
12º e 73’ a 13º e 01’ Sul e as Longitudes de 38º e 70’ a 38º e 30’ W, onde dispõe de ambiente 
importante para agregar ao conjunto de elementos que influenciam na ocorrência dos riscos 
encontrados. Não é por acaso que a maior incidência dos deslizamentos e dos desmonoramentos 
acontece entre os meses de abril, maio e junho, período de maior concentração das chuvas. 
O mapeamento das áreas de riscos constituem uma das ações importantes para a busca de 
alternativas que visem a redução dos riscos, assim como o melhoramento da paisagem, tanto 
para quem habita quanto para quem visita à cidade de Salvador (Figura 6).

Figura 5
Pluviosidade e riscos em Salvador.
Fonte: Miguel Santos, com base na Prefeitura Municipal de Salvador (2009).
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A análise do mapa de riscos da cidade de Salvador traz importante reflexão para o 
entendimento do problema. A configuração geomorfológica, o tipo de uso e ocupação do solo 
e o processo de intervenção pública se apresentam de forma indissociável. Na parte leste, 
onde encontramos a área de planície, voltada para a orla atlântica, os riscos praticamente 
inexistem. Enquanto isso, na parte central e oeste, onde predominantemente se encontram as 
áreas de relevo mais acentuados e a população portadora de menor poder aquisitivo, ocorre 
elevada concentração dos riscos ambientais. Isso leva a crer que a situação de vulnerabilidade 
em que essas pessoas se encontram tem a ver com altimetria, com o período das chuvas, 
mas também, com a questão socioeconômica e cultural encontrada nestas localidades. A 
partir daí pode se deduzir que morar em encostas, numa cidade como Salvador, não é tarefa 
simplesmente da população pobre. Porém, o elevado índice de acidentes registrados com os 
moradores atinge, predominantemente, os portadores de menor poder aquisitivo. Esta situação 
demanda maiores reflexões no sentido de contribuir para a elaboração de políticas públicas 
visando novas trajetórias de desenvolvimento.

Considerações finais

A pesquisa sobre riscos ambientais e juventudes no Recôncavo Baiano levanta alguns 
pontos para a reflexão acerca da temática em discussão. Os estudos sobre a problemática 
ambiental advém de longas datas, mas a perspectiva de trabalho com a preocupação que 
envolve as diferentes dimensões dos riscos acaba por ser uma discussão recente. A maneira 
como as mutações territoriais acontecem no Recôncavo Baiano traz indicativos das questões 
ocorridas em escala planetárias, mas externa uma evidência considerada das especificidades 
produzidas na própria região. O modo de ocupação terrirorial, os componentes físicos, bióticos 

Figura 6
Riscos ambientais na cidade de Salvador.
Fonte: Elaborado por Miguel Santos, com base no SEMIN, 2003.

Miguel Cerqueira dos Santos e Maria Gonçalves Conceição Santos



213

e culturais, encontrados na paisagem produzem uma relação carregada de contrastes. Por um 
lado, ocorre a hiper valorização de áreas, que são dotadas de elevada infraestrutura, com 
o apoio tanto da iniciativa privada quanto do poder público. Isso, por sua vez, melhora o 
padrão de vida de uma minoria, o que consequente reduz a probabilidade de riscos ambientais. 
Por outro lado, a pesquisa identifica que uma quantidade ainda considerada de localidades e 
de pessoas convivem com sérias dificuldades de acesso à educação de qualidade, à renda, à 
moradia digna e ao lazer, o que potencializa a ocorrência de riscos em diferentes amplitudes.

A situação dos jovens, dos ecossistemas de manguezais e do modelo de urbanização 
encontrado na cidade de Salvador, constitui um recorte do universo maior, onde outros tipos 
de riscos são desencadeados. A velocidade em que o crescimento sufoca as perspectivas de 
desenvolvimento precisa ser melhor refletida. O avanço exacerbado da especulação imobiliária, 
a expansão desenfreada dos médios e grandes centos urbanos e a crescente poluição dos 
mananciais aquáticos, são agregados aos demais problemas levantados, o que constituem sérios 
desafios para as futuras investigações. A cada dia fica mais evidente a necessidade de políticas 
públicas sobre o processo de gestão territorial, que possam reduzir os riscos ambientais que 
permeiam desde as áreas rurais até as pequenas, médias e grandes cidades. A ausência de Plano 
Diretor e até mesmo o abandono dos poucas existentes também estão sendo identificados como 
potencializadores de riscos para as gerações futuras.

Diante do exposto, concebemos que a situação dos riscos passa ser inerente a qualquer 
localidade, independentemente da vontade ou não da intervenção humana. Entretanto, a 
amplitute aumenta ou diminui, na medida em que são tomadas ou não medidas de prevenção. 
A necessidade de envolvimento dos diferentes segmentos da sociedade, numa perspectiva de 
incentivo ao trabalho multidisciplinar, emerge como novas perspectivas de desenvolvimento. 
Isso porque, em decorrência do aumento da velocidade das demandas emergentes das 
transformações territoriais, torna-se praticamente impossível a busca de respostas de 
forma isolada. Daí a importância dos procedimentos educativos, atentando para as práticas 
pedagógicas de iniciativas democráticas, visando novas trajetórias de desenvolvimento.
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