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O objetivo desta pesquisa é identificar a relação que canoístas (água) e 
caminhantes (margem) têm com o rio das Contas na cidade de Ubaitaba, sul do 
estado da Bahia, dando ênfase às suas percepções e vivências, para 
compreendermos a importância do rio em suas vidas, sua contribuição com 
relação à qualidade de suas vidas, bem como, para conhecermos suas visões de 
mundo e, ainda, para sabermos como essas pessoas agem e interferem no meio 
em que vivem. Quanto aos procedimentos metodológicos, faremos entrevistas 
a pessoas que praticam canoismo e caminhada nas águas e nas margens do rio 
das Contas, sendo selecionadas no momento em que formos a campo, depois de 
fazermos algumas observações no local, para termos certeza de que elas, 
realmente, usam o rio para a prática de tais atividades físicas. Faremos, 
também, observação assistemática das atitudes dessas pessoas perante o rio, 
com anotações em caderneta de campo e, ainda, faremos observações de 
situações e paisagens do/no rio, registrando-as através de fotografias. 
Esperamos, com nossa pesquisa, contribuir para ampliar nosso conhecimento 
sobre esse elemento hídrico e a relação que os canoístas e os caminhantes 
desenvolvem com ele na cidade de Ubaitaba, valorizando-o enquanto um 
elemento humanizado importante para a cidade e para prática de tais 
atividades físicas, bem como, os resultados dessa pesquisa poderão contribuir 
para subsidiar ações de Agências Governamentais e Não Governamentais 
(ONGs), com relação a este elemento hídrico, ao planejamento urbano de 
Ubaitaba e, ainda com relação à melhoria da qualidade de vida das pessoas do 
lugar. 
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