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RESUMO

A área delimitada para o estudo situa-se num território insular  chamado Ilha do Paty,  no

Recôncavo Baiano, município de São Francisco do Conde, na Bahia. Situa-se a Sudeste do

litoral da Baía de Todos os Santos (BTS), junto a outras pequenas ilhas. O objetivo principal

do trabalho visa analisar as possibilidades de melhorias na oferta para o transporte marítimo

na Ilha do Paty e compreender a relação dessa comunidade dentro da categoria de análise do

território. Para desenvolvimento da pesquisa utilizou-se de finalidade básica estratégica, com

objetivo descritivo, apoiado sobre o método hipotético-dedutivo, com abordagem qualitativa

realizada junto à comunidade, a partir das reflexões cotidianas. Além disso, estudos de dados

bibliográficos, documentais, artigos científicos e pesquisa de campo, como contribuição para

obter êxito nos objetivos e apresentar um projeto de desenvolvimento para órgãos públicos e

para a comunidade da Ilha.
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ABSTRACT

The área delimited for the study is located in na island territory called Ilha do Paty, witch is in

the Recôncavo Baiano, municipality of São Francisco do Conde, in Bahia. Located southeast

of the coast of Todos os Santos Bay, next to other small islands. The main objective of the

work aims to analyze the possibilities of improvement in the offer for the maritime transport

in the Island, to understand the relationship of this community with in the category of analysis

of the territory. On the hypothetical-deductive method, with a qualitative approach based on

1 Discente do curso de Licenciatura em Geografia do Instituto Federal da Bahia – IFBA / Campus Salvador.
Trabalho de Conclusão de Curso em formato Artigo Científico, orientado pelo docente Plínio Martins Falcão.



everyday reflections of the community, studies on bibliographic, documentary data, scientific

articles and grounded field research, as a contribution to achieving success in the objectives

and presenting a development project.
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1 INTRODUÇÃO 

No que concerne à relação natureza e sociedade, é primordial ressaltar a necessidade de se

discutir  a  Geografia  a  partir  dos  fenômenos  ocorridos  em  qualquer  escala  do  espaço

geográfico,  associando  suas  funcionalidades  a  movimentos  que  ocorrem  no  decorrer  do

século. Atrelam-se, aí, todos os processos de uso e ocupação do território a partir das relações

constituídas  pelas  mudanças  socioespaciais,  ambientais,  culturais,  políticas,  econômicas  e

identitárias conforme figuras (1 e 2), ilustrando a Ilha do Paty.

Figura 1 – Ponto de vista da ilha para a BTS.      Figura 2 – Associação de moradores da Ilha do Paty.

Fontes: Acervo fotográfico pessoal da autora Gleide Vieira (2019)

Como dito, em qualquer escala esses fenômenos podem se dar, destacando-se as relações de

apropriação  e/ou  mesmo  estabelecimento,  abrangendo  memórias  sociais  e  coletivas  ao

processo. Dentre as categorias de análise, o território se apresenta no contexto deste trabalho,

por  expressar  interações  humanas,  relações  de  poder  e  manifestações  espaciais  diversas,

conforme  discutem  Santos  (2001)  e  Haesbaert  (2009)  ainda  que  seja  um  território

insular,como é o caso da comunidade Ilha do Paty, localizada na Baía de Todos os Santos

(BTS).

Para Baldacchino (2006), o mundo está repleto de ilhas, o que ajuda a compreender a

essência deste trabalho, pois,o estudo desses espaços revela contribuições significativas para

os seus ocupantes.

A insularidade é também um conceito que extravasa o campo geográfico,
convocando noções como “periferia”, “isolamento” e “provincianismo”.
Está  associada  a  características  como  “a  pequena  dimensão,  o  forte
sentimento  de  identidade  local  ou  insular  e  o  caráter  periférico
(Baldacchino, 2006 apud King 2010). 



Em conformidade com as indagações de Baldacchino (2006),fazendo relação com as

discussões que são observadas na Geografia, bem como em outras áreas de estudo, surgiu a

proposta do presente trabalho. Um pensamento estimulado por uma interpretação das ideias

de  Carlos  (2011),  que  atualizou  a  discussão  sobre  a produção  do  espaço  como categoria

indispensável  do  conhecimento  geográfico  e  enquanto realidade  concreta  articula-se  ao

movimento de reprodução da sociedade. 

Ainda nesse sentido, Moreira (1992) diz que o espaço geográfico é a história em seu

devir perpétuo, isto é, encontra-se em permanente processo de transformação, acompanhando

e condicionando a evolução das sociedades.  Ainda alicerçado num dinamismo expressivo,

segundo o autor, o espaço é a sociedade, pelo simples fato de que é a história dos homens

produzindo  e  reproduzindo  sua  existência,  por  intermédio  do  processo  de  trabalho

(MOREIRA, 1992). 

A Ilha  do  Paty,  integrada  ao  município  de  São  Francisco  do  Conde,se  localiza  a

nordeste da BTS, junto a outras pequenas ilhas no contexto da Área de Proteção Ambiental da

BTS,  situada  nas  coordenadas  geográficas  12° 70’  07”  em latitude  sul  e 38° 62'  57"  em

longitude oeste, sendo estimando o seu ponto mais alto em torno de 150m (figuras  3 e  4).

Compondo  parte  do  bioma  da  Mata  Atlântica,  seu  relevo  é  composto  por  alguns

pequenos morros  e  áreas  baixas  e  por  pequenas  planícies  que  se  formam  na  área  de

manguezal, por conta da vazante das marés (PAIXÃO, 2018).

Figura 3 - Mapa da Ilha do Paty

Fonte: Elaborado pela autora e Fernanda Pereira (FAUFBA) com base em Google Maps (2020)

Figura 4 - Imagem de satélite da ilha



Fonte: Elaborado pela autora e Fernanda Pereira (FAUFBA) com base em Google Maps (2020)

O nome Paty é oriundo de vocabulário indígena que significa “grande palmeira", cuja

espécie ainda é comumente encontrada no local e em toda a zona costeira da Bahia. O acesso

à localidade se dá pelas rodovias BR-324 e BA-523, seguindo pela estrada de Santo Estevão

até o Engenho, onde se pode pegar um barco ou canoa a remo, principal embarcação utilizada

para travessia do canal,  num trajeto de no máximo 10 minutos,  e chegar até a localidade

(MATOS, 2011).

O estudo buscou compreender o cotidiano dessa comunidade e  as possibilidades de

melhorias  naquele  território,  baseado  na  indagação:  estaria  essa  comunidade  sendo

contemplada  pelas  ações  dos  poderes  públicos  no  atendimento  às  necessidades  básicas  e

essenciais de forma assistida? Isso porque a falta de acessibilidade, infraestrutura, segurança e

melhorias das condições do transporte marítimo e das pessoas que o utilizam conformam o

problema apontado pela pesquisa, suscitando os seus objetivos.

Dessa  forma,  a  pesquisa  teve  como  objetivo  geral  avaliar  as  possibilidades  de

melhorias na oferta e adequação de uma estrutura para o transporte no território da Ilha do

Paty,  sendo  delineados  os  seguintes  objetivos  específicos:  (a)  Levantar  informações

sobre possíveis projetos protocolados no município em favor da Ilha nos últimos 6 anos; (b)

Elaborar uma matriz de análise das condições de acesso e infraestrutura da Ilha e (c)Elaborar

uma proposta de melhoria no acesso à ilha partindo da chegada na ponta do Engenho até a

travessia para o outro lado.

Daí  o  que  justificou  o  estudo:  a  preocupação  com  a  inexistência  de  um  píer  ou

atracadouro, um deck, ou até mesmo um trapiche para acostamento dos barcos que facilite a



acessibilidade para toda comunidade, principalmente para pessoas idosas e com dificuldades

de locomoção.  Ademais,  a  realização de uma pesquisa básica,  com finalidade  acadêmica,

observadora da realidade de mundo e local, são aspectos preponderantes na formação de um

professor de Geografia.

2 METODOLOGIA

Todo trabalho possui um percurso metodológico que se utiliza da sistematização de

informações  pautadas  em uma discussão  de  natureza  teórica,  de  aprofundamento  crítico-

reflexivo e desenvolvimento de uma empiria  acerca de temas específicos ou da realidade.

Segundo Marconi e Lakatos (2007) é fundamental a aproximação e direcionamento de uma

pesquisa para o conhecimento da realidade, com o intuito de se compreender os processos

ocorrentes, bem como elucidar questões que possam trazer respostas dinâmicas, suscitando

novas questões. 

Marconi e Lakatos (2007) abordam a importância de se direcionar a pesquisa científica

para  o  conhecimento  da  realidade.  Assim  sendo,  a  pesquisa  se  formaliza  em  seus

procedimentos,  adotando  métodos  de  pensamento  crítico  e  reflexivo,  pautadas  numa

dimensão questionadora, mas que requer um tratamento científico, instrumental e técnico, o

que envolve um caminho para se conhecer a referida realidade ou mesmo descobrir novas

possibilidades que não se tratam, em si, de verdades absolutas. 

Este trabalho se estruturou a partir do que preconizaram Marconi e Lakatos (2007),

numa  pesquisa  de  base  qualitativa,  assumindo  o  método  indutivo-dedutivo,  a  partir  da

observação direta  intensiva,  utilizando as técnicas  de trabalho de campo. Para seguir  esse

percurso, foi iniciado a partir de um conjunto de observações empíricas, bem como amparo

em  pesquisa  bibliográfica,  levantamento  de  informações  oficiais,  trabalho  de  campo  e

proposição de ação planejada.

A pesquisa bibliográfica contou com o desenvolvimento do aporte teórico e busca por

informações  geográficas  pertinentes  ao  tema  e  à  área  de  estudo,  visitando  referenciais

estruturantes do conceitual geográfico, a exemplo da compreensão teórico-conceitual a partir

das categorias geográficas de espaço geográfico e território. Algumas dessas contribuições se

destacaram pelas abordagens de Souza (2013), Santos (2012) e Haesbaert (2009; 2004).

O  levantamento  de  informações  oficiais  contou  com  pesquisa  em  websites  da

Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde e contatos com pessoas que contribuíram

com informações da Câmara Municipal, a fim de se compreender a tramitação dos projetos



locais que pudesse considerar a Ilha. Esse levantamento não foi melhor detalhado devido ao

acesso prejudicado pela pandemia de Sars-Cov-2 (COVID-19), que dificultou o acesso ao

local em datas posteriores.

Os trabalhos de campo vinham sendo realizados há mais tempo, envolvendo o contato

com a comunidade local  e as observações  in  loco de questões  tratadas  nesta pesquisa.  A

compreensão  de  que  se  trabalhar  em uma  comunidade  suscita  a  necessidade  de  ouvir  a

população e os seus anseios, ou mesmo reivindicações, foi considerada para se estabelecer um

contato  pacífico  e  paciente,  sem  interferências  diretas,  o  que  permitiu  um  melhor

conhecimento da realidade local, baseado no que dizem as pessoas.

Diante disso, o trabalho de observação da Ilha começou com uma visita e logo depois

passou  a  ter  um olhar  mais  apurado  para  se  conhecer  um pouco  das  dinâmicas  daquela

comunidade,  o  que  impulsionou  o  desejo  pela  investigação.  Em  princípio,  em  rodas  de

conversas informais, já que as visitas passaram a ser mais frequentes, buscando compreender

como se davam as relações daquele território com a cidade mais próxima (São Francisco do

Conde), em busca por serviços e consumo.

Nessas conversas seguiram-se às seguintes questões: como é sobreviver em uma ilha

pequena? Como são adquiridos móveis, peças maiores? E a resposta era sempre a mesma:

“aqui tudo entra e sai de barco, moça. Até o morto”,conforme narrou uma moradora. Uma

outra fala que delimita as marcas do território vivido é quando, na chegada,  recebe-se de

qualquer  morador  uma toalha  para limpar  e  enxugar  os  pés  quando desce  do barco e  na

partida, quando do seu retorno. Perguntado sobre como se devolve a toalha, foi informado:

“deixa lá do outro lado que alguém que vier traz de volta pra cá”. Uma expressão identitária

forte com a territorialidade local.

 Alguns  relataram sobre  as  dificuldades  quando  chegam com volumes  e  compras

(embarque e desembarque),devido à falta de infraestrutura, que piora quando da subida da

maré, tanto quanto a impossibilidade de fazerem a travessia, tendo que esperar a maré baixar.

Um morador afirmou sobre as queixas e sobre a recorrência  disso,  relatando que, tempos

atrás,  havia  realizado  um  pedido  aos  órgãos  públicos  municipais  que  regem  a  ilha  de

melhorias nessas condições. 

Relatou sobre o pedido feito pela comunidade de uma construção para uma atracação

dos barcos junto à prefeitura, outros falavam das estruturas internas, citavam sobre o descaso

com a Ilha, foram muitos relatos explicitados de forma tão natural e verdadeira.Motivos esses

que  para  reflexão  da  realidade,  comparada  às  vivências  daquelas  pessoas,  trouxeram

inspiração para a realização do trabalho. 



As reflexões foram bastante proveitosas nessa primeira fase de trabalhos em campo,

ouvindo as pessoas, mesmo que de maneira  informal,  o que justifica a necessidade de se

discutir a Geografia a partir dos fenômenos ocorridos em qualquer escala. Para Alberti (2005),

a  entrevista  de  história  oral  deve  ser  compreendida  também  como  documento  de  cunho

biográfico, de memórias, diários, sendo uma fonte ajustada a compreender o indivíduo em seu

valor, em sua memória. 

E, por fim, os trabalhos em campo permitiram realizar um conjunto de levantamentos

locais, observações pertinentes às questões ambientais no que se refere à qualidade estrutural

e ambiental  local,que permitiu  a juntada de informações necessárias para a elaboração do

protocolo  utilizado  no  trabalho.  A  soma  dessas  experiências  adotadas  em  caráter

metodológico permitiu a elaboração de uma proposta que possa estimular a possibilidade de

discussões comunitárias e legislativas, buscando adaptar o acesso à Ilha do Paty, como uma

forma de melhorar a sua acessibilidade, com foco nas pessoas que lá vivem.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

  

Tratar da Ilha do Paty é, acima de tudo, situá-la geograficamente em sua posição no

espaço o qual se insere: o Recôncavo Baiano, uma região contextualizada no entorno da Baía

de Todos os Santos  (BTS),  considerada  a  segunda maior  baía  brasileira.  Trata-se de uma

formação fisiográfica,  de  origem tectônica,  em meio  a  qual  se  formou a  BTS,  com seus

limites  de  acesso  tanto  por  via  marítima  quanto  terrestre  de  acordo  ao  autor

(DOMINGUEZ;BITTENCOURT, 2009).

Ainda  segundo  Dominguez;  Bittencourt  (2009),  a  BTS  apresenta  excelente

navegabilidade,  devido  à  profundidade  em  seu  perímetro,  contabilizando  um  número

expressivo de pequenas ilhas situadas nos municípios, tanto em Salvador quanto a Ilha do

Paty,  em  São  Francisco  do  Conde.  Complementa  associando como  principal  atividade

econômica  no  século  XX  a  extração,  refino  e  processamento de  petróleo  situados  nas

localidades de Candeias, Madre de Deus, Pojuca, São Francisco do Conde e São Sebastião do

Passé. 

A  Ilha  do  Paty,  possui  poucos  moradores  (cerca  de  150  habitantes),  com  etnia

predominante  negra,  segundo  o  líder  comunitário  local.  São  remanescentes  de  antigos

familiares  que  ali  chegaram  no  período  colonial  e  que  se  constituem  hoje  por  grupos

familiares  descendentes  dos  primeiros,  sendo  eles,  marisqueiras,  pescadores,  diaristas,



empreiteiros, alguns ainda trabalhadores rurais e alguns trabalhando em setores privados da

área urbana próximos da ilha.

As  comunidades  chamadas  tradicionais  (indígenas,  extrativistas,  camponesas,  de

pescadores  artesanais)  também  se  transformam,  sob  o  efeito  de  dinâmicas  tanto  internas

quanto externas (DIEGUES, 2000).Para muitas populações e comunidades tradicionais que

exploram o meio marinho, o mar tem suas marcas de posse, geralmente pesqueiros de boa

produtividade, descobertos e guardados cuidadosamente pelo pescador artesanal (DIEGUES,

2000).

De acordo o Decreto n°6.040 de 07 de Fevereiro de 2007, os povos e comunidades

tradicionais são:

Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem
formas próprias  de organização  social,  que ocupam e usam territórios  e recursos
naturais  como  condições  para  reprodução cultural,  social,  religiosa,  ancestral  e
econômica, utilizando conhecimentos,  inovações e práticas gerados e transmitidos
pela tradição.(BRASIL,2007)

A importância  do decreto federativo resguarda os direitos de todos os cidadãos de

apropriação  de  terras  dessa  comunidade  por  herança  ou  doação,  sendo  eles  oriundos  de

famílias  tradicionais  que  perpassam  aos  anos  1950,  e  que,  ainda  hoje,  mantêm vivos  os

tradicionais  sobrenomes.  Estudos  complementam  o  conhecimento  sobre  a  origem  dessa

comunidade na Ilha do Paty, p.ex., conforme abordam Matos (2011) e Paixão (2018).

Isto vale para entender que essas dinâmicas ocorrem principalmente pelas relações de

poder, políticas,  sociais,  de pertencimento,  identidade,  estruturação, adequação, produção e

reprodução, estabelecendo em suas lutas o poder de resistência pela apropriação e usos dos

espaços territoriais em tempos passados. A condição espacial, segundo Carlos (2011), aborda

que  a  produção  do  espaço  apareceria  como  iminente  à  produção  social  no  contexto  da

constituição da civilização.

Ainda  para  Carlos  (2011),  o  tempo  e  o  espaço  são  categorias  do  pensamento

indissociáveis que revelam os conteúdos do processo de reprodução social, destacando que,

no  decorrer  do  processo  civilizatório,  a  realização  da  atividade  produtiva  do  homem

acompanhou a sedentarização e a constituição do local como condição, meio e produto da

reprodução da espécie, enquanto indivíduo e sociedade, segundo a autora. Sendo assim, as

culturas ainda se entrelaçam e geram o dinamismo apropriado como um dos reflexos nessas

comunidades. 



 Em concordância com a autora, tem-se em SANTOS (2012, p.106) que o espaço é

“(...) formado pelo resultado material acumulado das ações humanas, sociedade e território

através  do  tempo  e  pelas  ações  atuais  que  hoje  lhes  atribuem  um  dinamismo  e  uma

funcionalidade”, considerado não só pela sua valoração capital, preço de mercado, mas como

objeto de abstração que,muito além,envolvem sentimentos de pertencimento e apropriação

cultural.Podendo  destacar  outro  autor  que  muito  contribui  para  discussão  na  Geografia,

(Haesbart,2006; 2007), faz uma interpretação conceitual de território centrada em fatores de

instrumento do poder político e como espaço de identidade cultural. Para ele,”(...) o território

tem um caráter de domínio político e uma apropriação simbólico-identitária determinada por

grupos sociais sobre o espaço de vida”. HAESBART( 2006;2007).

O que só reafirma as tradições dessa população, na sua ancestralidade, que mantém

viva as atividades culturais no seu território chamadas de “As Paparutas do Paty” proposto

por um grupo de mulheres sambadeiras do Recôncavo, que se caracterizam com vestes longas

e bem coloridas nas suas apresentações conforme figura 5 abaixo. 

Figura 5 – Grupo “As Paparutas do Paty”

Fonte: TV Bahia (https://gshow.globo.com/Rede-Bahia/conexao-bahia/noticia/na-ilha-do-paty-tradicao-das-
paparutas-mistura-culinaria-musica-e-danca.ghtml).

Como fato curioso, as Paparutas dançam e sambam com pratos na cabeça, cada uma

com  uma  iguaria  diferente  da  outra  e  ao  final  do  espetáculo  servem  as  comidas  aos

convidados que prestigiam o evento. 

DIEGUES (1998), como já referido, reconhece nas culturas e sociedades tradicionais

uma relação estreita com a natureza, relação essa que “constrói um modo de vida”. Como



através de informação do ex-presidente da Associação Beneficente dos Moradores do Paty

(ABMP), foi evidenciado que “(...) o movimento das Paparutas se constitui  em um marco

cultural, artístico e referencial para nós moradores da ilha, nos confere diferencial e destaque

no cenário local, de tal modo que já extrapola as fronteiras do estado”. Evidenciando o autor

Lefebvre (1991), em sua afirmação dizendo:

Já o poder de apropriação representa um processo muito mais subjetivo, carregado
de  marcas  do  “vivido”  e  do  valor  de  uso  dos  territórios  e  suas  manifestações
culturais peculiares (LEFEBVRE,1991).

 Em  complementação,  com  outras  abordagens,  como  diz  Porto-Gonçalves  (1989),

consideram que o território é instituído por sujeitos e grupos sociais que se afirmam por meio

dele. Portanto,como estamos falando de uma população que reside numa ilha, o autor Diegues

(1997) discorre sobre os territórios insulares e as formas de vida que neles se estabelecem.

Em estudos sobre territórios  insulares,  Diegues (1998;  1997) foca sua atenção nas

ilhas, estabelecendo as conexões de suas identidades culturais, construídas com base no estilo

de vida e, principalmente, no espaço biogeográfico. Os modelos culturais como as pessoas

vivem  e  se  estabelecem,  associados  à  composição  natural  daquele  espaço  e  suas

possibilidades de trocas, também são considerados. 

Ainda fazendo uso das contribuições desse autor, Diegues complementa dizendo que

“(...)  no mar  é  possível  retirar  os  alimentos  sem empreender  nenhum ou pouco custo ou

equipamento  além da  força  humana,  como por  exemplo,  o  ato  de  mariscar”  (DIEGUES,

1983).  Um  reforço  a  essas  possibilidades  de  vivências  com  o  espaço  que  reforçam  as

identidades e os modelos de vida adotados por populações e comunidades tradicionais, como

bem menciona o autor em seus estudos sobre etnoculturas e etnoconservação (DIEGUES,

2002).

Complementando  as  reflexões  dos  autores  citados  anteriormente,  é  importante

ressaltar que essa é a atividade principal dessa comunidade que sobrevive da pesca com a

venda  dos  pescados  e  mariscos.  Andrade(1963)  traz  uma  reflexão  importante  para

compreensão do espaço “(...) ao estudar o espaço e sua produção, deve-se levar em conta

conscientemente, que o espaço produzido é o resultado da ação do homem transformando em

função as suas necessidades, o meio natural”.(ANDRADE,1963).

Compreende-se  que  a  transformação  ocorre  diante  aos  seus  movimentos.  A partir

dessas leituras, Saquet (2011) argumenta que sociedade, espaço, tempo, natureza e território

são  indissociáveis.  Portanto,  nas  reflexões  dos  autores  citados,  entende-se  que  essa



comunidade tradicional,  além da  posse desse território,  cuida,  vive,  beneficia-se e  realiza

todas as suas funcionalidades.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Conforme as perspectivas apresentadas ainda em seus objetivos, o presente trabalho

aponta resultados coerentes com a sua proposição, o que permitiu a definição de seções com

as  seguintes  configurações.  Na  primeira  seção,  o  levantamento  dos  possíveis  projetos

protocolados em favor da Ilha nos últimos 6 seis anos. Já na segunda seção, foi elaborada uma

matriz de análise das condições de acesso e infraestrutura da Ilha. Na terceira seção,apresenta-

se a proposta de melhoria no acesso à Ilha, partindo da chegada na ponta do Porto do Engenho

até a travessia do outro lado da Ilha.

É válido  salientar  que a  proposta  apresentada é  um dos resultados  desta  pesquisa,

sendo o produto de uma interação com pessoas que vivem na comunidade, ouvindo os seus

anseios,  bem como a  possibilidade  de  criação  de  uma  infraestrutura  de  baixo  custo  que

permita melhor acessibilidade e conforto para os locais em suas chegadas e saídas à Ilha do

Paty.

4.1 Levantamento de possíveis projetos protocolados em favor da ilha nos últimos seis

anos

As únicas informações obtidas para complemento deste trabalho foram encontradas

em notícias nos sites de jornais divulgadas no município SFC, visto a dificuldade em obter

acesso a documentos comprobatórios de projetos e ações municipais a favor da Ilha.

A seguir, os programas propostos pela Prefeitura do município de SFC em favor da

Ilha do Paty, foram os seguintes:

 “Tá Rebocado e Pintado” chega as ilhas das Fontes e do Paty, em 12/02/2014:

A Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária (SEHARF), através
do programa “Tá Rebocado e Pintado”, está beneficiando famílias cujas moradias
estão em condições precárias, fazendo um levantamento nos bairros de residências
que necessitam da intervenção do programa.  Desta vez,  vão ser contempladas as
ilhas das Fontes e do Paty.
(Tá  Rebocado  e  Pintado,  programa  de  intervenção,  2014.  Disponível  em:
http://saofranciscodoconde.ba.gov.br/wp-content/uploads/2013/09/rebocado-e-
pintado.jpg. Acesso em: 19 de novembro 2020).



Grifos  do  órgão  responsável  pela  obra  “(...)  o  programa  foi  instituído  pela  Lei

Municipal nº 111/2009. Todo material é adquirido com recursos próprios e a mão de obra

utilizada é local”. (SHERAF,2014).

Ilha  do  Paty  recebe  obra  e  tem  ordens  de  serviços  autorizadas  pelo  prefeito,

em09/03/2015:

O prefeito  Evandro  Almeida  entregou  para  as  marisqueiras  locais  a  Unidade  de
Beneficiamento do Pescado (UBP), cuja finalidade está na adoção de boas práticas
de produção e conservação de alimentos, contemplando os cuidados desde a captura
até as etapas de beneficiamento em nível domiciliar.
(Unidade de Beneficiamento do Pescado, adoção de boas práticas de produção e
conservação  de  alimentos,  2015.  Disponível  em:
http://saofranciscodoconde.ba.gov.br/ilha-do-paty-recebe-obra-e-tem-ordens-de-
servicos-autorizadas-pelo-prefeito/. Acesso em: 19 de novembro 2020.

SESP e SEINF realizam a modernização da iluminação pública da Ilha do Paty,em
11/03/2015:

As Secretarias Municipais de Serviços Públicos – SESP e Infraestrutura – SEINF,
através da Citeluz, estão realizando serviços de modernização da iluminação pública
da  Ilha  do  Paty,  com  a  troca  das  luminárias  do  bairro.  (Citeluz,  serviços  de
modernização  da  iluminação  pública,  2015.  Disponível  em:
http://saofranciscodoconde.ba.gov.br/sesp-realiza-modernizacao-da  iluminacao-
publica-da-ilha-do-paty/. Acesso em: 17 de novembro 2020.

Ilha do Paty, Caípe e Sede recebem serviços da SESCOP, em 05/02/2018:

A SESCOP – realiza nesta segunda-feira (05) diversos serviços em pontos distintos
da cidade. São eles – Mutirão de limpeza na Ilha do Paty. (SESCOP, Mutirão de
limpeza  na  Ilha  do  Paty,  2018.  Disponível  em:
https://saofranciscodoconde.ba.gov.br/editorias/  servico-publico/. Acesso em: 19 de
novembro 2020.

Basicamente são esses os serviços atendidos pelos poderes públicos em favor da Ilha

com relação às melhorias propostas para essa comunidade, durante o período dos últimos seis

anos estabelecidos no trabalho (2014-2020). No entanto, é válido salientar que a efetivação de

políticas públicas para o local deveria ser mais abrangente em sua consistência, além de um

acompanhamento de periodicidade,  permitindo que sejam executadas  melhorias constantes

para o benefício, unicamente, da população local.



4.2 Matriz de análise da infraestrutura e do ambiente na ilha

Matrizes para síntese de dados constituem uma organização interessante dos dados de

levantamento,  seja  em  gabinete,  seja  em  trabalhos  de  campo,  pois  visam  apropriar  o

pesquisador  de  um  conjunto  sistemático  de  informações  para  acesso  rápido.  Existe  uma

variedade de metodologias para se trabalhar com matrizes, todavia, para este estudo, a matriz

de alocação dos dados adquiridos se baseou na essência da matriz proposta por Callisto et al.

(2002), quando da elaboração e aplicação de protocolos rápidos de avaliação para estudos

ambientais. 

A matriz elaborada para a Ilha do Paty enumerou três categorias de análise para a

localidade, sendo elas: (a) Infraestrutura; (b) Ambiente e (c) Transporte náutico / estruturação.

Cada uma elencando um conjunto de variáveis que que tinham como parâmetros para análise

as seguintes possibilidades: Bom (B); Médio / Parcial (M); Inexistente (I); Ruim (R). Assim,

todas variáveis foram avaliadas individualmente quanto a esses parâmetros, considerando as

observações realizadas in loco, durante os trabalhos de campo, realizados ao final de 2019 e

início de 2020 (quadro 01).

Quadro 1– Síntese da avaliaçãoda qualidade estrutural e ambiental na Ilha do Paty, BTS

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE ESTRUTURAL E AMBIENTAL NA ILHA DO PATY – SÃO

FRANCISCO DO CONDE/BA

INFRAESTRUTURA AMBIENTE
TRANSPORTE

NÁUTICO/ESTRUTURAÇÃO

(R)Drenagem (R)Impactos diversos (M) Barcos motorizados

(R)Iluminação pública (B) Vegetação (M) Canoas

(R)Condições do calçamento 

das ruas
(B) Arborização (I)Lancha

(B) Casas (alvenaria) (R)Resíduos orgânicos (R)Mobilidade

(M) Comércio (B) conservação do solo (R)Rampa

(M) Serviços (R)Animais soltos (I)Atracadouro

(B) Escola
(B) Estado de conservação da 

vegetação
(I)Porto



(R)Acessibilidade (B) Atividade de pesca (I)Abrigo (embarque/desembarque)

(B) Posto de saúde (M) Resíduos de construção

(B) Igrejas (R)Presença de lixo

(M) Escadarias
(R)Lançamento de efluentes 

domésticos

(R)Pavimentação (R)Descarte dos resíduos

(M) Áreas livres/Lazer

(M) Limpeza pública

(R)Saneamento

(R)Coleta de lixo

(M) Segurança/Vigilância

Parâmetros considerados: B – bom; M – médio/parcial; I – inexistente; R – ruim.
Fonte: Elaborado pela autora com base em quadros de Callisto et al. (2002) e trabalhos em campo

As  observações  realizadas  ao  longo  da  área  ocupada  da  ilha  e  no  entorno  desta

permitiram verificar a concentração dos problemas por meio de pontos avaliados de forma

negativa - nos piores dentre os parâmetros considerados que foram o de condição ruim e o

inexistente. Ainda que seja uma análise de reflexo direto, sem aprofundamento escalar quanto

à  origem  do  problema,  foi  bastante  elucidativa  das  ocorrências  diretas,  em  superfície,

forçando à percepção de que são inúmeros os problemas ali existentes e que podem afetar essa

comunidade, em médio e longo prazos, quanto à saúde pública, justamente por se tratar de

uma área pequena.

Esse  percurso  leva  a  sinalizar  os  inúmeros  problemas  apresentados  como  uma

demanda  daquele  território  e  grupo  de  pessoas,  tendo  em  vista  que  a  salubridade  está

envolvida. No entanto, é válido salientar que além dessas interferências negativas, existe a

questão da infraestrutura e acessibilidade.  Logo na chegada,  bem na entrada do Engenho,

percebe-se a falta de estruturação. Não existe um abrigo para as pessoas  esperarem o barco

vindo da ilha (figura 6). É um lugar de difícil acesso, com chegada apenas de carro vindo da

cidade  de  Madre  de  Deus  ou  aqueles  considerados  por  carro  fretado  que  possibilita  o

deslocamento das pessoas no perímetro urbano.



Figura 6 – Ponta do Engenho, local de acesso e embarque à Ilha do Paty

Fonte: Acervo fotográfico pessoal da autora Gleide Vieira (2019)

A comunidade criou uma espécie de cooperativa entre eles para dar oportunidade de

emprego informal para aqueles  que utilizam seus barcos fazendo a travessia  para trazer a

população para o Engenho, local por onde as pessoas têm acesso para deslocamento e podem

chegar à cidade para suprir suas necessidades básicas e essenciais. Isso comprova que, de

alguma forma, essa comunidade interage com as dinâmicas sociais e as relações econômicas

do seu entorno, o que conforma a sua territorialidade.

Sobre  a  estrutura  da  Ilha,  enquanto  a  ocupação  apresenta-se  de  forma  ordenada,

obedecendo aos requisitos e limites, aparentemente, dentro de seus terrenos, em contrapartida,

carecem de atenção na acessibilidade para entrada e saída da Ilha, visto que se trata de uma

população mesclada entre crianças,  jovens, adultos e muitos idosos. Assim, requer melhor

estruturação para acessibilidade,fatos esses que já foram relatados pelos próprios moradores

anteriormente.

No  decorrer  da  pesquisa  foram  observadas  inúmeras  irregularidades  no  território,

demarcadas na matriz de análise aplicada, a exemplo de ruas esburacadas, escadarias com

fissuras e irregularidades (figuras 7A e 7B) logo abaixo, faltando melhor recapeamento ou

passeios em algumas vias. Chama a atenção a forma como são descartados os resíduos de

construção e obras, bem como de resíduos orgânicos oriundos das atividades de mariscagem

(figuras 7C e 7D). Mas o que preocupa, de fato, é como esses acúmulos podem crescer e, à

medida que o tempo passar, trazer problemas para a comunidade como um todo.



Figura 7 – Situação de áreas analisadas da Ilha do Paty, Baía de Todos os Santos, Bahia

Fonte: Elaborado por Gleide Vieira, com base em registros de trabalho em campo (2019)

Quanto ao saneamento básico, muito ainda precisa ser feito,  visto que a população

deposita  os  dejetos  nos  quintais  ou  diretamente  na  maré.  Várias  casas  com  banheiros

construídos do lado de fora (figura 8A),  sem uma estrutura direta  de esgotamento,  o que

confirma a situação. Existe uma ponte que conecta uma rua à outra que se encontra caída por

muitos anos (figura 8B), segundo relatos informais de moradores, restando como alternativa a

construção de uma ponte improvisada com madeiras (figura 8C), pelos próprios moradores, a

fim de facilitar a locomoção das pessoas.



Figura 8 – Condições estruturais e sanitárias na Ilha do Paty, Baía de Todos os Santos, Bahia 

Fonte: Elaborado por Gleide Vieira, com base em registros de trabalho em campo (2019)

Diante dos problemas apresentados na área interna da Ilha, presume-se que a falta de

investimentos e melhorias estruturantes para essa população requer uma melhor atenção, o

que  foi  corroborado  pela  matriz  apresentada,  decorrente  do  estudo  de  campo.  Logo,

compreende-se quando Santos (2009) afirmou que o espaço é formado pelo resultado material

acumulado das ações humanas, sociedade e território através do tempo e pelas ações atuais

que hoje lhe atribuem um dinamismo e uma funcionalidade.

Com a análise nessa ótica, confirma-se que a Ilha vem convivendo com as questões

estruturantes  deficitárias,  além  de  sofrer  impactos  ambientais  diversos,  decorrentes  da

dinâmica que ali se estabeleceu. Do tráfego dos pequenos barcos, sendo essa a única forma de

entrada e saída, ao saneamento ambiental, os problemas são diversos. Entretanto, as questões

infraestruturais  de  acessibilidade  da  comunidade  local  dão  tônica  ao  processo  de

esquecimento da localidade quanto à atuação de políticas públicas de caráter básico, como a

construção de um pequeno atracadouro para que as pessoas não tenham mais que entrar e sair

pela maré.

4.3 Proposta de infraestrutura melhorada e acessível



Visando  contribuir  com  melhorias,  após  muitas  conversas  com  pessoas  e

representantes  da comunidade,  num processo dialógico  em que preponderou a  escuta,  foi

traçado como desafio para este trabalho a elaboração de uma proposta para melhoria básica no

acesso à comunidade. Pensando, inclusive, na existência de diversos fatores que envolvem a

mobilidade e a acessibilidade tanto para pessoas idosas quanto portadoras de necessidades

especiais (PNE) ou com dificuldades de locomoção.

Para tanto, tomou-se como base para se propor neste trabalho o que preconiza a Lei

Federal 13.146/15, que garante o direito à acessibilidade, que expressamente amparada no seu

capítulo X, garante o Direito do Transporte e à Mobilidade às pessoas com deficiência e ou

mobilidade  reduzida,  sendo assegurado  em  igualdade  de  oportunidades,  com  as  demais

pessoas, que se encontra  devidamente  amparada em seu Art.  46,  inciso I  da Constituição

(BRASIL, 2015).

Assim como a complementação com o Art. 5 da Constituição de 1988 que traz que

“[...]todos são iguais  perante  à lei,  sem distinção de qualquer  natureza,  garantindo-se aos

brasileiros  e  aos  estrangeiros  residentes  no  País  a  inviolabilidade  do  direito  à  vida,  à

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”(BRASIL,1988).E ainda tão importante

quanto à atenção aos itens citados acima, conforme publicação NO DIÁRIO OFICIAL DA

UNIÃO,  o  Ministério  dos  Transportes,  Portos  e  Aviação  Civil/Agência  Nacional  de

Transportes Aquaviários (BRASIL, 2018),

Aprova  a  proposta  de  norma  que  dispõe  sobre  a  autorização  para  a
construção  e  exploração  de  terminal  de  uso  privado,  de  estação  de
transbordo de carga, de instalação portuária pública de pequeno porte e de
instalação portuária de turismo (BRASIL, 2018).

Diante do exposto e embasado nesta legalidade, em conformidade com que as Leis

constitucionais trazem em seus artigos, incisos e decretos, faz-se a juntada do projeto proposto

na  realização  da  pesquisa.  Uma  contribuição  para  essa  comunidade  no  sentido  de  estar

participando, mesmo de forma simbólica, das construções de possibilidades de melhorias e

ajustes para a Ilha do Paty. Essa construção perpassou muitas reflexões e a capacidade de

espelhar alguns anseios ouvidos entre entes comunitários. 

Para tanto, a ideia projetual foi concebida em duas etapas: a primeira foi a percepção e

o diagnóstico de realidade; a segunda foi a concepção da ideia a partir de  croqui de livre

expressão  artística  produzido  pela  autora,  considerando  o  ambiente  e  o  que  pôde  ser

observado, tanto em nível  de problemas quanto de possibilidades  (figura 9). O  croqui foi



apresentado como a idealização para a travessia entre a Ilha do Paty e a Ponta do Engenho,

buscando solucionar as dificuldades de atracação pelos pequenos barcos, referida ao longo do

trabalho. 

Figura 9 – Croqui da idealização da autora para a travessia da Ilha à Ponta do Engenho

Fonte: Elaborado por Gleide Vieira (2020)

Após  a  apresentação  da  concepção  da  proposta,  foi  solicitada  um auxílio  de  uma

discente de graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUFBA, com o intuito de colaborar

com a composição projetual que represente, de forma técnica, a densidade da proposta. Sendo

assim, as peças foram produzidas em diálogo, considerando os dois lados da área: o da Ponta

do Engenho e o da Ilha. Assim, foi produzida uma maquete eletrônica de atracadouro (figura

10) que seria atribuída a essas áreas, permitindo o acesso às embarcações, dos dois lados.



Figura 10 – Maquete eletrônica do projeto do atracadouro

Fonte: Fernanda Pereira – Graduanda da FAUFBA (2020)

Em seguida,  uma das  primeiras  preocupações  foi  a  proposição  de  uma parada  de

transporte  coberta  na  Ponta  do  Engenho,  associada  à  saída  do  atracadouro  (figura  11).

Inexiste,  nesse  local,  qualquer  investimento  que  proporcione  ao  usuário  dos  barcos  as

condições mínimas de conforto, permanecendo as pessoas expostas ao sol, aguardando um

transporte. Dessa forma, a proposta já sinaliza essa demanda.

Figura 11 – Projeto de atracadouro e um ponto de ônibus na Ponta do Engenho

Fonte: Fernanda Pereira – Graduanda da FAUFBA (2020)

A chegada  à  ilha  já  possui  uma  rampa  inicial,  mas  que  não  dá  acesso  direto  às

embarcações,  sobretudo quando se considera as oscilações  de maré,  conforme relatado ao



longo do trabalho. Essa é a localização de acesso principal, demandante da estrutura que ora

se propõe para melhorar as condições de vida das pessoas, no que concerne a aspectos básicos

de mobilidade. 

Figura 12 – Acesso principal à Ilha do Paty, BTS, Bahia

Fonte: Acervo fotográfico pessoal da autora Gleide Vieira (2019)

Com um pouco mais de técnica e representação espacial, foi elaborado um croqui para

definir  a  posição  de  um  atracadouro  para  esse  acesso  principal  (figura  13A).  Em  sua

concepção, a proposta considerou a conexão da estrutura para embarque e desembarque a essa

rampa de acesso já existente (figura 12), o que, inclusive pode facilitar  a implantação do

projeto, de forma mais simplificada e, talvez, econômica. 

Em seguida, a maquete eletrônica produzida para o atracadouro foi sobreposta à área,

a fim de representar, do ponto de vista projetual, a colagem da mesma sobre a fotografia da

autora, durante os trabalhos em campo (figura 13B). É certo que outros estudos devem ser

realizados diante  de uma proposição como essa,  que envolve até mesmo a circulação das

correntes de maré. No entanto, considerando acessos pré-existentes, é possível conceber uma

nova realidade que possa facilitar os caminhos de projetos mais arrojados e dimensionados

espacialmente. 

Figura 13 – Croqui para elaboração do projeto e colagem de maquete eletrônica sobre fotografia



Fonte: Elaborado por Gleide Vieira e Fernanda Pereira – Graduanda da FAUFBA (2020)

Dentre  os  maiores  desafios  nessa proposta,  encontra-se a  concepção geográfica  de

observações  dos  fenômenos  espaciais,  em  especial,  pautados  no  território  e  suas

territorialidades.  A plenitude  analítica  esboçada permite  reflexões  profundas e  críticas,  no

sentido de se compreender a realidade a partir do que dizem as pessoas e, assim, pensar o

espaço, robustamente produzido pelo homem em consonância com os aspectos naturais, como

analisou Santos (2012).

A  explanação  de  importância  de  um tema  como  o  abordado  nesse  trabalho  pode

repercutir,  claramente,  como  uma  contribuição  para  a  Educação  Geográfica,  devido  à

sensibilidade de perceber, ouvir, dialogar e pensar alternativas espaciais, ainda que refletidas

nas territorialidades. Para Saquet (2010), no Brasil, a Geografia também se renova, surgindo

reflexões das transformações socioespaciais, degradação ambiental, a expansão urbana e as

desigualdades socioespaciais.  É a partir  do momento que o conceito de território torna-se

evidente para os estudos da Geografia, evidencia-se, por exemplo, que no território de uma

ilha existe uma gama de assuntos que podem ser discutidos em sala de aula, na disciplina

geográfica. 



5 CONCLUSÃO

Verifica-se, diante da discussão presente neste trabalho, a importância das reflexões e

especificidades ocorridas no espaço tendo como abordagem principal o território de uma Ilha.

A relevância do tema se torna atraente pelo fato de buscar compreender as diferentes formas

de ver como a ciência geográfica e os meios de produção se conectam de forma direta ou

indiretamente com a sociedade de modo geral.

As pesquisas realizadas para o embasamento teórico, bibliográfico e de campo muito

contribuem  para  o  desencadear  do  estudo. Verifica-se  a  importância  do  trabalho  do

pesquisador,  em coletar e catalogar dados referentes à temática, tentando entender nas falas

dos  autores  pesquisados  de  que  forma  se  contribui  para  responder  às  demandas  e  ou

imprevistos possíveis que, porventura, venham surgir no decorrer da pesquisa.

Trata-se de uma comunidade insular que convive num pedaço de terra,  tendo uma

expressiva quantidade de habitantes, que dependem única e exclusivamente da maré, primeiro

como fonte de renda, depois como meio de locomoção para entrar e sair da ilha a bordo de

barcos até certo trecho para depois pegar um transporte urbano para buscar suprir todas as

suas necessidades e interagir com as dinâmicas da cidade mais próxima.

O objetivo geral  da pesquisa foi avaliar  as possibilidades de melhorias  na oferta e

adequação  de  uma  estrutura  para  o  transporte  marítimo  no  território  da  Ilha  do  Paty.

Constatou-se também, que pela dificuldade no acesso e na falta de estruturação tanto no seu

entorno como na área interna o intuito havia sido atingido. 

Neste  sentido,  havia  se  confirmado  que  a  comunidade  carecia  de  uma  atenção

especializada. Para andamento do processo permeou-se trajetos para identificação dos fatos e

a veracidade  dos levantamentos.  Como princípio básico de investigação e  tratando-se dos

objetivos  específicos,  o  primeiro  foi  fazer  um  levantamento sobre  possíveis  projetos

protocolados no município em favor da Ilha nos últimos seis anos.

 A problemática já começa a surgir antes mesmo dos andamentos posteriores diante da

falta de acesso aos órgãos competentes e quando solicitados, através das pesquisas de campo,

a resposta era sempre a falta de documentos comprobatórios.

Como o pesquisador não pode dar-se por vencido e nem se deixar exaurir nas suas

possibilidades, ainda em processo investigativo, descobre-se algumas benfeitorias em favor da

ilha publicadas em sites de comunicação interna do município.



Ainda tratando desse assunto, as obras realizadas pelos órgãos competentes ocorriam

anualmente visto as datas citadas no corpo do trabalho e nos anos delimitados pela pesquisa,

configurando a falta de serviços periódicos.

Outro ponto abordado foi a análise das condições de acesso e infraestrutura da Ilha,

para  tal,  foi  realizado  um  protocolo  de  avaliação,  nele  constando  as  respostas  sobre  as

condições  avaliadas  no período visitado.  E para fechar  essa etapa,  a  parte  complementar,

elaborou-se uma proposta de projeto de melhoria no acesso à Ilha partindo da chegada - na

ponta do Engenho. No projeto,  também foi vista a possibilidade de melhorias até a travessia

para o outro lado da Ilha que seria a implantação de um atracadouro, píer, deck ou até mesmo

um trapiche.

A questão mobilidade e acessibilidade são de grande importância, inclusive amparadas

em Leis,  as  quais  foram devidamente  colocadas nessa  proposta.  Por  se  fazer  necessário,

independentemente de qualquer planejamento participativo ou anseio popular, é obrigação dos

seus gestores ou governantes de Estado a promoção da qualidade de vida e segurança do

cidadão no transporte, seja ele qual for, assim como criar condições para o apoio participativo

da  comunidade.  Percebe-se  que,  discorrendo  sobre  os  fatos  aqui  apresentados,  foram

alcançados todo os objetivos assim como a hipótese para concretude do estudo.

Diante  da discussão:  estaria  essa comunidade sendo contemplada pelas  ações dos

poderes públicos no atendimento às necessidades básicas e essenciais de forma assistida?

Pelas informações prestadas, ainda longe de se esgotar a discussão, fica a certeza que isso

possibilitará apoio a outro pesquisador que se proponha a ampliar a investigação do tema,

quer  seja  complementando  essa  pesquisa  ou  ampliando  ainda  mais  as  possibilidades  de

melhorias na Ilha.

Compreende-se o fato dessas pessoas serem nativas e que por muito tempo habitam

numa ilha, curioso é o fato da negligência dos serviços prestados pelos poderes públicos para

essa comunidade.

Ainda que se mantenham as tradições  do território,  pelo fato de coexistirem como

sujeitos, princípios e costumes, a ciência, a tecnologia e a modernidade hoje fazem parte de

um contexto no sentido de propor resultados positivos.

Ao realizar a proposta de melhoria para a ilha apenas como forma de contribuição,

compreende-se  que  é  importante  que  a  população  seja  envolvida  na  organização,

planejamento  e  implantação  de  uma  estruturação  no  quesito  mobilidade  e  acessibilidade.

Considera-se, também, que qualquer projeto possa sofrer modificações e adequações na sua

forma para ampliar a preocupação na redução dos impactos causados ao meio natural.



Lembrando  que  qualquer  estruturação  no  sentido  de  adequação  e  melhoria  é  de

importante discussão e devem seguir normas e trâmites legais amparados em Leis Federais.

Logicamente  que  de  forma  participativa,  ouvindo-se  as  opiniões  da  comunidade  ou  das

lideranças comunitárias, respeitando-se o direito e o querer do conjunto, visto que a Ilha se

conecta com uma rede urbana ao seu entorno.

Haveria a necessidade de um levantamento mais aprofundado sobre a temática para

possíveis  entendimentos  entre  os  agentes  interessados.  Ainda  que  se  considerem  anseios

populares e a gestão de forma participativa na realização de uma obra como essa, há de se

considerar tecnicamente e para além das viabilidades construtivas e ambientais,  também a

questão  de  proporcionar  acessibilidade  para  essa  população.  Existem pessoas  de  todas  as

idades  e  possivelmente  pode  haver  no  meio  delas  pessoas  com  comorbidades  especiais

necessitando para tanto de uma melhor condição de vida. 

O território  ganharia  muito,  visto  que  além da  produtividade  da pesca  e  mariscos

serem a base de sustento de grande parte das famílias, eles se manifestam também através do

seu grupo cultural que leva a sua imagem e alegria para outros lugares por onde se apresentam

podendo proporcionar àquela comunidade não só o desenvolvimento e evolução, assim como,

a possibilidade  de se adequarem para posteriores  investimentos  na exploração do turismo

dependendo  da  vontade  do  coletivo  tendo  que  empreender   em  melhores  condições  na

estruturação da Ilha.
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