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Apresentação 

Apresentamos os anais da XXXII Semana de Geografia da Universidade Estadual de 

Londrina e do I Encontro de Tecnologias Geográficas e Contemporaneidades, ocorrido 

entre os dias 07 e 10 de junho de 2016, nas dependências da Universidade Estadual de 

Londrina, cuja realização se deu por meio da TerGeo Consultoria Socioambiental - Empresa 

Júnior de Geografia da Universidade Estadual de Londrina, conjuntamente com o 

Laboratório de Geografia, Território, Meio Ambiente e Conflito e com o apoio do Programa 

de Pós-graduação em Geografia da UEL e do Observatório do(s) Centenário(s) da Guerra do 

Contestado, da Associação do Geógrafos Brasileiros – Londrina e do Departamento de 

Geociências, eventos que congregaram profissionais das mais variadas áreas e linhas de 

pesquisa da Geografia, cuja diversidade de trabalho aparecem nessa coletânea de textos, 

que contribuíram para os debates no decorrer dos eventos. 

A Semana de Geografia da UEL quer prosseguir expressando aquilo que é a sua 

energia formadora e transformadora enquanto evento que busca acompanhar a evolução da 

ciência geográfica, pois a memória de um evento local/regional, que há 32 anos reúne a 

comunidade acadêmica do curso de Geografia e os profissionais que atuam no município de 

Londrina e região, notadamente os professores da rede pública de ensino, assim como, 

profissionais e estudantes de Geografia, deve ser preservado como memória geográfica 

departamental para as futuras gerações de geógrafos. Para dar ao evento uma maior 

amplitude, tem sido uma tática de qualificá-lo quando se sedia a Semana de Geografia com 

um ou mais eventos concomitantes, que no caso deste ano, agregou o primeiro Encontro de 

Tecnologias Geográficas e Contemporaneidades, visando trazer ao debate, as tecnologias 

que cercam o fazer geográfico e, também, os elementos mais contemporâneos ligados aos 

profissionais da Geografia. 

Por conta disso, no dia 07 de junho, a conferência de abertura trouxe a importância 

da Geografia na compreensão dos eventos contemporâneos, tema desenvolvido pelo Prof. 

Dr. Francisco de Assis Mendonça, da Universidade Federal do Paraná. O dia 08 de junho foi 

dedicado ao debate que envolve a reestrutruração da cidade e shopping centers, com o Prof. 

Dr. William Ribeiro da Silva, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. As contribuições 

científicas trazidas para os grupos de trabalhos nesta Semana de Geografia, foram 



 

apresentadas no dia 09 de junho, com trabalhos enviados de diversos lugares do Paraná, 

Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Norte, Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais, Alagoas, Pará, Mato Grosso e, nesse mesmo dia, foi ministrada 

a conferência Geotecnologias, pelo Geógrafo Vinicius Grassi, da HERE Maps. O dia 10 de 

junho, foi marcado por duas conferências e uma palestra no decorrer do dia e da noite, 

sendo: a sismicidade recente na área urbana de Londrina, Paraná, praticamente uma 

imposição das necessidades explicativas dos acontecimentos geográficos mais 

contemporâneos sobre a cidade e a região, apresentado pelo Prof. Dr. José Paulo Peccinini 

Pinese, da Universidade Estadual de Londrina e, seguindo essa linha voltada aos problemas 

socioambientais contemporâneos e suas respostas, ocorreu uma palestra voltada para as 

ações do estado, denominada, a Defesa Civil: a estrutura no Paraná, a função do geógrafo 

neste contexto e o uso e ocupação urbana, pelo Major BM Wilson Oliveira Paulino, da Defesa 

Civil de Londrina e, por fim, a conferência de encerramento desta edição da Semana de 

Geografia da UEL, sobre o uso das geotecnologias na compreensão da dinâmica terrestre e 

espacial, pelo Dr. Laercio Namikawa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 

A Comissão Organizadora da XXXII Semana de Geografia da Universidade Estadual de 

Londrina e do I Encontro de Tecnologias Geográficas e Contemporaneidades agradece as 

contribuições contidas nesses anais, a presença e os debates geográficos realizados durante 

essa semana que enfocou as complexidades socioambientais e culturais contemporâneas e 

as tecnologias, que, como suporte moderno da profissão dos geógrafos, permitem analisar, 

planejar e fazer a gestão dos territórios. 

 

Londrina, 10 de junho de 2016 

 

Prof. Dr. Nilson Cesar Fraga 

Comissão Organizadora 
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A REDE URBANA DE CURITIBA - BRASIL 
The urban network of Curitiba - Brazil 

 

Ivandra Alves Ribeiro1 

 

Eixo Temático: Geografia Urbana, Planejamento e Desenvolvimento Local e Regional 

Resumo 
As lógicas mundiais dos processos de metropolização e de internacionalização trazem uma nova 

significação para a metrópole. Sua economia passa a ser pensada dentro da expansão capitalista global, 

e sua relação com as demais cidades passa a ser alterada, coexistindo relações horizontais e verticais. 

A presente pesquisa buscou compreender a centralidade interurbana da metrópole Curitiba/BR, assim 

como, buscou compreender o papel desta metrópole no contexto da rede urbana nacional. Para tal 

baseou-se nos estudos do IBGE (1972, 1987, 2000, 2008), que trazem a evolução da rede de influência 

das cidades brasileiras, tornando passível o entendimento sobre os elementos que compuseram a rede 

urbana de Curitiba no decorrer dos anos para que chegássemos à sua atual configuração e posição 

hierárquica. 

Palavras-chave: Curitiba; Rede urbana; Metropolização. 

  

Abstract 
Global logic of metropolization processes and internationalization bring a new meaning to the 

metropolis. Its economy is now thought within the global capitalist expansion, and its relationship with 

other cities becomes changed, coexisting horizontal and vertical relationships. This research sought to 

understand the centrality interurban or urban network of Curitiba / BR, a secondary metropolis, as well 

as sought to understand the role of the metropolis within the national urban network. To do so was 

based on IBGE studies (1972, 1987, 2000, 2008), which brings the evolution of network influence of 

Brazilian cities, making liable understanding of the elements that made up the urban network of 

Curitiba over the years for us to get to its current configuration and hierarchical position. 

Keywords: Curitiba; Urban network; Metropolization. 

 

Introdução 

   A rede urbana, com base em Spósito (1998), tem sua estrutura composta pela cidade 

ou aglomeração urbana principal e pelo papel da mesma em relação ao conjunto de cidades 

que constituem entre si uma rede com diferentes articulações e escalas. Em relação a Curitiba, 

capital do estado do Paraná/BR, o presente trabalho buscou compreender a estruturação de 

sua rede urbana e o papel da metrópole na rede urbana nacional. A pesquisa adotou a escala 

                                                 
1 Acadêmica de Geografia – Bacharelado e Licenciatura. DGEOG/UFPR. ivv.alves@gmail.com 
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de análise regional e local para definir e estruturar a rede urbana de Curitiba, e mesclou nesta 

lógica a escala nacional quando analisou sua influência em âmbito nacional. 

   Para compreender a estruturação da rede urbana de Curitiba e sua evolução como 

metrópole regional, adotamos como base a sequência de estudos do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE sobre região de influência, partindo da “Divisão do Brasil em 

Regiões Funcionais Urbanas - DEGEO” publicado em 1972 (base de dados de 1966), 

seguindo pelos estudos denominados “Região de Influência das Cidades - REGIC”, com 

publicação nos anos de 1987 (base de dados de 1976), de 2000 (base de dados de 1993) e 

2008 (base de dados de 2007), trabalhos que trazem “o conjunto de centros urbanos em sua 

hierarquia como lugares centrais e suas respectivas áreas de influência” (IBGE, 2000, p. 12). 

A partir de alguns elementos do interior dos estudos e por meio da mudança de sua 

metodologia ao decorrer dos anos, buscamos compreender como a posição de Curitiba foi se 

alterando regional e nacionalmente, nas escalas do local e do global. 

A metodologia utilizada foi a de pesquisa bibliográfica e documental, e os materiais 

utilizados para elaborar os mapas sobre Curitiba foram o software ArcGIS versão 10.1 e a 

base cartográfica disponível no site do IBGE.  

No referencial teórico consta a análise da repercussão dos processos de metropolização 

e internacionalização na metrópole de Curitiba/BR, chegando ao entendimento e à definição 

de sua rede urbana, partindo para a aplicação encontrada nos estudos do IBGE. 

 

Rede urbana, Metropolização e Internacionalização 

 A relação entre as cidades segue uma tendência mundial de organizar-se em 

redes ou sistemas, com características semelhantes a nós ligados por uma linha. O conceito de 

rede para Oliveira et. al. (2004), indica um conjunto de linhas entrelaçadas, no sentido de 

junção de pontos/nós separados por linhas. Seguindo a reflexão dos autores, as redes possuem 

caráter mutável, na sua configuração, com a capacidade de se readaptar para atender às novas 

e constantes mudanças sociais. 

As redes podem ser abordadas seguindo duas grandes matrizes (SANTOS, 1997), uma 

que considera apenas a realidade material, e outra em que o dado social é somado. Numa 

breve definição, no seu caráter material seriam consideradas as infraestruturas, e no caráter 

social e político das redes, entrariam em pauta as pessoas, as mensagens e os valores. De 

acordo com Santos (1997), as redes levam a preocupação de ativar pontos e linhas, ou da 
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criação de novos, e aproximando a discussão ao presente trabalho, para o autor o sentido 

tomado pelas redes urbanas é o de polarização de pontos de atração e difusão. 

Nesta pesquisa, buscamos entender a rede urbana com base na centralidade urbana, 

por meio de uma articulação entre as escalas intra-urbana e interurbana, ou seja, segundo 

Spósito (1998), a centralidade urbana a partir do espaço interno da cidade e da expressão de 

suas relações com outros espaços.  

Curitiba passou por grandes transformações na escala intra-urbana nas últimas 

décadas, especificamente, a partir do ano de 1995 quando a montadora francesa Renault 

instalou-se na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), marco referente ao processo de 

internacionalização, que contou com a instalação na área de expansão da metrópole de 

equipamentos urbanos (shopping centers, hipermercados, rede hoteleira, entre outros), 

comandados por empresas multinacionais. A maneira que essas transformações projetam-se 

na escala interurbana pode ser entendidas através dos processos de metropolização e 

internacionalização da capital paranaense, que serão resultantes e produtoras da afirmação da 

mesma como metrópole. 

 A própria definição de metrópole passa a ser alterada pelo processo de 

globalização, nela surgem “novas funções metropolitanas” (Firkowski, 2004, p. 95) que se 

destinam às demandas das empresas e à parcela da população relacionada a elas, com os 

produtos e serviços de oferta mundial para esses novos mercados. A cidade então passa por 

uma reformulação de suas atividades, que são pensadas com uma lógica econômica 

internacionalizada. As atividades econômicas, tanto as de serviço e comércio, como as de 

produção industrial, passam a ser controladas por grupos de ação mundial. Para Firkowski 

(2004), então o poder do Estado na Gestão Territorial mostra-se ainda relevante, pois com 

incentivos fiscais ele determinará os lugares em que as multinacionais escolherão se instalar. 

Com isto, o processo de metropolização em Curitiba passa a ser notável a partir do 

marco temporal do ano de 1995, para Firkowski (1999), a partir do qual se desencadeia uma 

nova lógica organizacional e locacional das empresas e indústrias, com a chegada das 

montadoras internacionais, relacionada à área de expansão da metrópole. Ocorre uma 

desconcentração inerente a Curitiba das indústrias e do capital, e um processo de 

concentração dos mesmos nas demais cidades da RMC. 

 Ainda para a autora, a metrópole soma então, a característica de um 

relacionamento mais intenso e dinâmico com as cidades vizinhas, compartilhando algumas 
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atividades e parte da população. A cidade passa a ser voltada aos serviços e gestão de 

empresas, principalmente as do terciário superior. As indústrias direcionam-se para a área 

ampliada da metrópole, e na área metropolitana central permaneceriam as atividades que 

demandam uma mão-de-obra especializada. 

Estudos sobre a rede urbana do IBGE 

A partir dos estudos regionais desenvolvidos pelo IBGE, o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada – IPEA (2000) nota que apenas análises quantitativas não são capazes de 

ser um procedimento suficiente para definição de rede urbana no Brasil. Para o IPEA (2000) a 

cidade é parte integrante ao mesmo tempo em que forma uma região, assim, o espaço 

geográfico é considerado como “locus de produção e reprodução social, que na economia 

capitalista assume a forma dicotômica e articulada da cidade e sua região” (IPEA, 2000, p. 

22).  

Segundo o IPEA (2000) 

[...] a classificação de rede urbana deveria comtemplar não só a estrutura dos 

fluxos de bens, serviços e indivíduos, em um dado espaço econômico, em 

um momento específico, mas também os fatores econômicos e sociais que 

determinaram tal estrutura ao longo de um processo de desenvolvimento. 

(IPEA, 2000, p. 22) 

 

Nos estudos DEGEO (IBGE, 1972) e REGIC (IBGE, 1987, 2000, 2008) ocorreram 

evoluções na metodologia de pesquisa. No estudo de 1972 a metodologia de definição da 

região de influência das cidades baseou-se em variáveis que compuseram a centralidade dos 

centros, contando os vínculos relacionados a atividades agrícolas, comerciais e de serviços. 

Os estudos dos anos de 1987 e de 2000 basearam-se na definição da centralidade urbana, a 

partir da Teoria das Localidades Centrais de Christaller (1966), considerando os bens e 

serviços como atrativos populacionais, alterando a sua metodologia uma vez que 

desconsiderou as atividades agrícolas. No estudo do ano de 2008, para delimitar as regiões de 

influência o IBGE (2008) adotou a centralidade dos Centros de Gestão do Território, que 

podem ser entendidos como cidades que possuem forte papel na função de tomada de decisão 

assim como possuem poder de atração da população, de bens e de serviços, seja no âmbito 

empresarial e/ou no federal. A partir dos centros, delimitaram-se as ligações e relações de 
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influência com os demais centros, formando uma rede de interligações horizontais e verticais 

entre os centros urbanos. A definição dos Centros de Gestão do Território caracteriza-se como 

um atributo usado para definir a hierarquia urbana, ou seja, quanto maior a influência da 

gestão do território de um centro urbano, maior a sua hierarquia na rede urbana nacional. 

O estudo DEGEO, IBGE (1972), foi baseado em informações contidas em 

questionários relativos ao ano de 1966. Ele partiu da metodologia baseada na contagem de 

vínculos mantidos entre os centros urbanos em três setores de atividades: fluxos agrícolas; 

distribuição de bens e serviços à economia e à população.  

No DEGEO (IBGE, 1972) Curitiba era componente do nível hierárquico 1.d) Centro 

macrorregional, e já reunia algumas funções de caráter metropolitano à sua atuação de grande 

intensidade de relacionamento em amplo espaço, assim como Fortaleza, Belém e Goiânia. Os 

centros de Nível 1 foram definidos como os que comandam as redes urbanas brasileiras, 

considerando além da contagem dos relacionamentos e o exame dos tipos de vínculo, a 

população (em 1970), o número de relacionamento em território nacional, o número de 

relacionamento em sua área de influência, o número de centros subordinados e, a nota de 

equipamentos funcionais. 

Sua chamada “Região urbana” já abrangia os estados do Paraná (excluindo o norte) e 

de Santa Catarina (excluindo o extremo sul e o extremo oeste). Esta influência de Curitiba nos 

anos 1970 era recente e vinculada à expansão agrícola no oeste do Paraná, e à política 

rodoviária estadual, que tornou a capital o ponto de convergência das rodovias estaduais. A 

rede urbana em 1972 era composta por 59 centros, mas ainda fraca devido ao oeste do estado 

ainda possuir povoamento e valorização agrícola, e assim com centros em emergência. 

Já no estudo REGIC do IBGE (1987), Curitiba passa a ser considerada uma metrópole 

regional. O estudo considerou para a definição da hierarquia no seu quadro teórico a teoria 

das Localidades Centrais de Christaller (1966), que considera o conjunto de centros de uma 

região ou país, em seu papel de oferta de bens e serviços para a população que neles reside, 

mudando assim sua metodologia.  

Os bens e serviços que definiram os centros metropolitanos (no qual Curitiba se 

insere) foram: 1. Equipamentos para consultório dentário; 2. Equipamento médico-cirúrgico; 

3. Caminhões Scania-Vabis; 4. Livros importados; 5. Instrumentos óticos de precisão; 6. 

Produtos farmacêuticos; 7. Estação de TV; 8. Exame de eletroencefalograma; 9. Escola de 
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engenharia; 10. Faculdade de medicina; 11. Escritório de publicidade e; 12. Escritório de 

consultoria econômica e planejamento. 

Sua atuação espacial quanto à distribuição de bens e serviços em 1978, para o IBGE 

(1987), era predominantemente no Paraná (78%), seguido por Santa Catarina (18%), por São 

Paulo (4,5%), por Mato Grosso do Sul (1,4%) e por fim, pelo Rio Grande do Sul (1%).  

O REGIC de 2000, trás uma metodologia também apoiada na teoria de Christaller 

(1966), porém contou com acréscimos teóricos de Côrrea (1982), que contribuiriam à decisão 

de encontrar melhores definições de hierarquias urbanas adequadas a realidade brasileira. Para 

Conte (2014), dentre as contribuições de Côrrea(1982) o estudo considerou também que sob o 

modo de produção capitalista, a produção, a distribuição e o consumo assumiram destaque na 

organização social e espacial. Assim, foram definidas 46 funções centrais (bens e serviços), 

raras ou frequentes, destas 14 seriam de baixa complexidade se fossem frequentes nas cidades 

de baixa hierarquia e centralidade, 30 seriam de média ou elevada complexidade definindo 

hierarquias e centralidades superiores às primeiras. E por fim as duas funções restantes seriam 

relacionadas à busca dos serviços de informação. 

Inseriu-se no estudo bens e serviços de baixa, média e elevada complexidade, que 

expressariam níveis de centralidade variando de muito fraco a máximo, o máximo referindo-

se ao padrão de cidade metropolitano. Ao desenvolver do estudo, de acordo com o IBGE 

(2000), os padrões de cidades adotados da Teoria dos Lugares Centrais não seria suficiente 

para retratar a realidade da rede urbana brasileira, então empregou-se oito diferentes níveis de 

centralidade. Neste estudo Curitiba foi considerada integrante da hierarquia de padrão de 

cidade Metropolitano. 

O desenvolvimento do estudo com acréscimos de fatores em relação à teoria das 

localidades centrais, como já iniciado no estudo de 2000 e consolidou-se no de 2008, mostra-

se coerente uma vez que, para Erbiti (2008), o caráter rígido da teoria de Christaller (1966) 

vem sido reduzido, porém não por completo, como resultado de uma ampliação nas relações 

de cidades de mesmo nível hierárquico que estabelecem relações horizontais entre si e 

estruturas reticulares. Assim a adoção de novas variáveis complementa a teoria inicial, 

atualizando-a e adaptando-a para a realidade brasileira. 

O IBGE (2008) adotou a Gestão do Território para definir os Centros de Gestão do 

Território, e a dividiu em Gestão Federal e Gestão Empresarial (vide Tabela 1). Nos centros 

se localizam tanto órgãos do Estado como sede de empresas de forte influência econômica, a 
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ponto de suas tomadas de decisões e centralidade interferirem no espaço. Na avaliação dos 

Centros de Gestão do território, foram considerados os níveis de centralidade do Poder 

Executivo e do Judiciário no nível federal e das empresas (nível empresarial), e a presença de 

diferentes equipamentos e serviços. Uma inserção referentes aos outros estudos, foi a 

consideração das novas tecnologias, um dos motivos para as variáveis sejam diferentes dos 

anos passados. 

Tabela 1 - Definição da Gestão do Território 

 

Variável Indicador Especificação 

Gestão Federal Poder Executivo Órgãos: Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, Secretaria da Receita 

Federal – SRF, Ministério do Trabalho e 

Emprego – TEM 

Poder Judiciário (Justiça Federal 

Comum e da Justiça Federal 

Especializada (Justiça do 

Trabalho e Justiça Eleitoral)) 

Órgãos: Tribunais Superiores (Supremo 

Tribunal Federal - STF, Superior Tribunal 

de Justiça - STJ, Tribunal Superior 

Eleitoral - TSE, Tribunal Superior do 

Trabalho - TST), Tribunais de 2a 

Instância (Tribunal Regional Federal - 

TRF, Tribunal Regional do Trabalho - 

TRT e Tribunal Regional Eleitoral - 

TRE), e de 1a Instância 

Gestão 

Empresarial 

Endereço das unidades locais 

das empresas. (CEMPRE, 2004, 

IBGE) 

- 

Equipamentos e 

Serviços 

Comércio e Serviços; 

Instituições Financeiras; Ensino 

Superior; Saúde; Internet; Redes 

de TV aberta; Conexões aéreas. 

- 

Fonte: IBGE, 2008 

 

Na questão da Gestão Federal, para o IBGE (2008), o nível hierárquico 1a da Gestão 

Federal conta com a metrópole nacional Brasília, sede da direção nacional dos órgãos 

administrativos dos tribunais superiores e 45 de 65 órgãos da administração indireta. O nível 
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1b é composto pela cidade do Rio de Janeiro, sede de superintendências regionais de órgãos 

administrativos e da 2ª Instância da Justiça Federal Especializada, tanto da Justiça Comum 

(TRF) como da Justiça Especializada (TRE e TRT), e 14 dos 65 órgãos da administração 

indireta. O nível 2, conta com capitais estaduais sede de superintendências regionais e da 2ª 

Instância da Justiça Federal Especializada, tanto da Justiça Comum (TRF) como da Justiça 

Especializada (TRE e TRT). Curitiba é considerada componente do nível hierárquico 3, por 

ser uma capital estadual que sedia superintendências regionais, a 2ª Instância da Justiça 

Federal Especializada (TRT e TER) e a 1ª Instância da Justiça Federal Comum. 

Quanto à Gestão Empresarial, para o IBGE (2008), a espacialidade das sedes das 

grandes empresas acompanha a dinâmica econômica do Brasil, e distintamente da Gestão 

Federal, a principal cidade passa a ser São Paulo, e não Brasília. Curitiba então ocupou o nível 

2 na Gestão Empresarial, estabelecendo relações horizontais com cidades Brasília, Belo 

Horizonte e Porto Alegre, e subordinando-se ao nível 1a ocupado por São Paulo, dotada de 

sua liderança empresarial nacional, e ao nível 1b composto pelo Rio de Janeiro. 

Para Spósito (1998), em relação à gestão do território, as relações hierárquicas 

verticais entre as cidades tendem a aumentar, em conjunto com o aumento das relações do 

tipo horizontais entre as cidades, quando se diz respeito ao domínio da produção de bens e 

serviços. Concordando com a autora, para o IBGE (2008), na configuração da rede urbana 

brasileira coexistem redes hierárquicas e redes não hierárquicas, no primeiro caso, a gestão 

(pública e empresarial) mantém relações de controle e comando entre os centros urbanos, que 

se organizam de acordo com a hierarquia de dependência para tomada de decisões; já no 

segundo caso, as cidades mantêm relações horizontais, caracterizadas pela 

complementaridade em fatores sociais, econômicos, entre outros. 

De acordo com o IBGE (2008), dentro do grande nível Metrópole, que contém a) 

Grande Metrópole Nacional, b) Metrópole Nacional e c) Metrópole, Curitiba adéqua-se ao 

nível c) Metrópole, podendo ser considerada uma metrópole secundária, regional e/ou 

subnacional. 

A centralidade de Curitiba 

A centralidade de Curitiba, para Arazaki (2007), não se contém aos limites urbanos, e 

sim aos limites metropolitanos, limites estes que concentraram parte da população dependente 

da capital paranaense para desenvolver atividades econômicas e sociais, abrangendo 
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municípios que compõem a Região Metropolitana de Curitiba – RMC e que por vezes 

ocorrem conurbações urbanas diretas.  A autora ainda ressalta que região de influência de 

Curitiba ultrapassa os limites da RMC, atingindo outras porções do Estado do Paraná, parte de 

Santa Catarina e parte de São Paulo. 

No contexto do desenvolvimento econômico, Firkowski (2004), tratando da dimensão 

interurbana de Curitiba, considera a metrópole capaz de atrair investimentos diretos, em 

relação às indústrias, ao comércio e serviços, mostrando que sua contribuição para a rede 

urbana se alterou, tornando-se atrativa para investimentos mundiais que buscam fixação em 

cidades com importantes papéis no cenário global.  

Para Firkowski (1999) Curitiba ocupa um lugar privilegiado dentre as metrópoles 

brasileiras, uma vez que a capital apresenta uma capacidade de se recriar e atender 

prontamente às exigências mundiais. De acordo com Arazaki (2007), dados do Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC mostram que a base econômica de 

Curitiba é centrada nas atividades relacionadas ao Comércio e Serviços, sendo passível a 

reflexão que tais atividades são fatores atrativos em relação a rede urbana de Curitiba. 

A rede urbana atual de Curitiba, de acordo com dados do IBGE (2008), reúne 8,8% da 

população nacional e 9,9% do PIB nacional, e apenas a metrópole de Curitiba concentra 

18,6% da população e 23,5% do PIB de sua rede urbana. O PIB per capita da rede urbana de 

Curitiba indica que o centro não é demasiadamente desigual ao restante da rede, sendo R$16,6 

mil para o centro e R$12,3 mil para a rede, mostrando que entre os centros urbanos não há 

uma grande desigualdade econômica.  

Apoiando-se na base de dados disponibilizada pelo IBGE (2008), a região de 

influência de Curitiba (Figura 1), abrange os Estados do Paraná e de Santa Catarina, 

compõem a rede as Capitais Regionais: Florianópolis (Capital Regional A); Cascavel, 

Londrina, Maringá, Blumenau, Chapecó e Joinville (Capitais Regionais B); Ponta Grossa e 

Criciúma (Capitais Regionais C). Os Centros sub-regionais A: Foz do Iguaçu, Francisco 

Beltrão, Toledo, Apucarana, Campo Mourão, Paranavaí, Guarapuava, Paranaguá, Pato 

Branco, Umuarama, Rio do Sul, Caçador, Itajaí, Joaçaba, Lages e Tubarão. Os Centros sub-

regionais B: Ivaiporã, Santo Antônio da Platina, Cianorte, União da Vitória, Concórdia, São 

Miguel do Oeste, Xanxerê, Araranguá, Videira, Balneário Camboriú e Mafra. 
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Figura 1 - Região de Influência de Curitiba, Brasil 

 

Fonte: IBGE, 2008. Organização: A autora (2016) 

 

Observa-se que na Figura 1, a área de conexões que compõem a rede urbana de 

Curitiba, extrapolam os limites urbanos e metropolitanos da metrópole. Como capital estadual 

Curitiba detém funções centrais em relação ao estado do Paraná, uma vez que a localização de 

alguns órgãos governamentais são restritos a ela.   A região Sul, de forma geral, possui 

números consideráveis de sedes das empresas, para o IBGE (2008) o Paraná totaliza 83 sedes, 

das quais 40 localizam-se em Curitiba. O número das sedes empresariais localizadas em uma 

mesma cidade, com destaque para as de caráter internacional, é determinante para 

compreender o seu poder dinamizador econômico. 

As ligações com os centros, que possuem Curitiba como origem (Figura 2) mostram 

que para buscar bens e serviços de maiores complexidades os habitantes da metrópole 

recorrem à metrópole regional Porto Alegre, única de mesma hierarquia que a capital, e 

também às hierarquias superiores de Metrópole Nacional e Grande Metrópole Nacional, como 

esperado. Entende-se então que para essa busca de bens e serviços, a capital paranaense 

extrapola os limites de sua região de influência, e agrega-se à influência de outros centros 

urbanos. 
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Figura 2 - Ligações originadas em Curitiba, Brasil destinadas aos demais centros urbanos 

 

 

Fonte: IBGE, 2008. Organização: A autora (2016) 

 

Quanto às ligações que possuem Curitiba como destino (Figura 3), a dinâmica se 

altera, e todos os níveis hierárquicos, exceto o de Metrópole Nacional, se conectam a capital 

paranaense, mostrando a expressão da sua oferta de bens e serviços. Diferentemente da 

representação de sua rede de influência, nesta constam apenas as ligações dos centros urbanos 

com nossa cidade de análise, ou seja, as relações verticais, excluindo por este momento as 

ligações horizontais dos demais municípios. 
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Figura 3 - Ligações dos centros urbanos destinadas a Curitiba, Brasil 

 

Fonte: IBGE, 2008. Organização: A autora (2016) 
 

O papel de Curitiba na rede urbana brasileira, baseando-se nos dados disponibilizados 

pelo IBGE (2008), pode ser entendido então a partir das figuras 2 e 3, uma vez que elas 

representam as conexões diretas da metrópole com os demais centros.  

Os centros urbanos que estabelecem relação de dependência com Curitiba concentram-

se no estado do Paraná, porém, ao mesmo tempo distribuem-se pelas regiões sul, sudeste e 

centro-oeste. A polarização de Curitiba é mais direcionada às hierarquias menores que a da 

metrópole, porém, Belo Horizonte (metrópole) e São Paulo (grande metrópole nacional), 

recorrem também à nosso objeto de estudo para atender suas necessidades. A influência direta 

de Curitiba pode ser considerada sobre os níveis Capital Regional, Centro Subrregional, 

Centro de Zona e Centro Local. 

Já os centros urbanos com os quais Curitiba torna-se dependente, são todos ou da 

mesma ou de hierarquias maiores. Ao agregar-se à rede de influência da metrópole secundária 

Porto Alegre, a relação é entendida como vertical, uma vez que, a única metrópole secundária 

que busca Curitiba para suas necessidades é Belo Horizonte, ou seja, apesar de um mesmo 
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nível hierárquico, as relações não se estabelecem horizontalmente com articulação entre as 

redes. 

Ainda em relação a Porto Alegre, a relação mais horizontalizada identificada, é 

referente à influência da mesma em conjunto com Curitiba sobre Florianópolis (Capital 

Regional A). Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, pertence a ambas as redes de 

influência, então as metrópoles compartilham bens, serviços e população com a capital 

regional, que passa a ser um ponto comum de convergência. 

 

Considerações Finais 

Os processos de metropolização e internacionalização da metrópole contribuíram para 

o papel exercido hoje por Curitiba na rede urbana brasileira. Sua região de influência é 

regionalizada em dois estados, Paraná e Santa Catarina, mas sua centralidade se expressa 

nacionalmente, quando se analisa todas as ligações feitas pelos centros urbanos com destino à 

capital.  

Os resultados do DEGEO e do REGIC nos mostram que a expressão da Gestão 

Federal é significativa, porém não ultrapassa a da Gestão Empresarial. Pode-se concluir então 

que, no momento atual de internacionalização capitalista, as intervenções econômicas são 

mais significativas para definir os centros de gestão do território do que unicamente a 

presença de unidades políticas e governamentais. 

As considerações a cerca do papel da Gestão Empresarial contribuem para o 

entendimento sobre a influência das estruturas econômicas no território e seu poder de 

direcionar bens, pessoas e serviços. A localização das empresas determina o giro de capital e 

empregos de uma região, levando-nos a reflexão de que deter quase 50% das sedes das 

empresas do Paraná, pode ter sido um dos fatores determinantes para Curitiba estabelecer-se 

como metrópole. 

A pesquisa indicou os caminhos para o entendimento sobre a estruturação da rede 

urbana de Curitiba e de seu papel nacional. Os estudos do IBGE limitam a pesquisa ao ano de 

2008, deixando eventuais pesquisas futuras no anseio para que os dados sejam atualizados. 
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Resumo 
O presente artigo aborda a problemática do Cooperativismo e seu papel no processo de 

desenvolvimento local, discutindo a história, definições e características de tal. Além disso, há o 

estudo de caso de uma cooperativa do município de Londrina (PR), a Doze Tribos, expondo o 

funcionamento, as relações e os objetivos da cooperativa, a fim de relacionar as informações com o 

restante do artigo. Para elaboração da pesquisa, utilizou-se como metodologia o levantamento e análise 

de artigos de autores que estudam o tema, além da pesquisa de campo na cooperativa em questão. A 

prática do Cooperativismo vem crescendo nos últimos anos e se difundindo pelo mundo todo, 

contribuindo para o desenvolvimento de comunidades e melhoria na qualidade de vida de seus 

membros, sendo assim, a temática merece um estudo mais aprofundado que será realizado neste artigo. 

Palavras-chave: Cooperativismo; cooperativa; Doze Tribos. 

  

Abstract 
The present article addresses the issue of Cooperatives and its role in the process of local 

development, discussing the history, definitions and characteristics of it. Besides, there are the study 

case of a cooperative in the town of Londrina (PR), The Twelve Tribes, exposing the working, the 

relations and the goals of the cooperative, in order to list information with the rest of the article. To 

elaborate the research was used as methodology the survey and analysis of articles of authors that have 

studied the theme, in addition to a field research at the cooperative in question. The practice of 

cooperativism comes growing at the last years and diffusing itself around the world, contributing to 

the development of communities and improving life’s quality of its members, therefore, the theme 

deserves further studies to be elaborated at this article. 

Keywords: Cooperativism; cooperatives; The Twelve Tribes. 
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Introdução  

O Cooperativismo vem crescendo nos últimos anos sendo difundido por todo o 

mundo. Uma das razões possíveis que permite a compreensão deste crescimento é o espírito 

individualista e competitivo gerado pelo modo de produção capitalista, expondo os 

trabalhadores de baixa produtividade e baixa participação econômica à conservação dessa 

condição. Desta forma, o cooperativismo seria uma alternativa aos trabalhadores que desejam 

se distanciar desse contexto. 

Surgem as cooperativas, incialmente como resultado da união dos pequenos 

produtores dos mais diversos setores da economia, proporcionando desenvolvimento da 

comunidade e a melhoria qualidade de vida dos seus membros, possuindo assim, importante 

papel no desenvolvimento do local em que está inserida, gerando renda, empregos, 

competitividade e preços mais baixos. Deste modo, o Cooperativismo caracteriza-se como 

uma prática que merece um estudo aprofundado para melhor compreensão, sendo estes um 

dos objetivos deste trabalho. 

O objetivo deste artigo é elaborar uma discussão acerca do Cooperativismo abordando 

sua história, princípios e seu papel no processo de desenvolvimento local. Para isso, foi 

realizado um levantamento bibliográfico a respeito da temática. O estudo de caso aborda a 

Cooperativa Doze Tribos, localizada no município de Londrina (PR), esta foi visitada e sua 

estrutura e modo de funcionamento foram conhecidos. Desta forma, todas as informação aqui 

expostas sobre a Cooperativa são resultado de diálogos e entrevistas com os cooperados que 

vivenciam as práticas e convivências. 

O Cooperativismo 

O Cooperativismo tem seu surgimento desde o princípio das primeiras sociedades. 

Reisdofer (2014) aponta que esta doutrina foi o fundamento dos povos babilônios, gregos, 

chineses, astecas, maias e incas. Já no contexto da Modernidade, este conceito foi resgatado 

no cenário da Revolução Industrial, como uma forma de amenizar os impactos negativos que 

esta causou. Houveram também teóricos que difundiram a ideologia cooperativista nas 

décadas finais do século XVIII e início do XIX alegando preocupação com questões sociais, 

dentre eles estão Robert Owen, François Marie Charles Fourier, Phelippe Josepnh Benjamins 

Buchez e Louis Blanc.  

A primeira cooperativa surge inicialmente em uma reunião de vinte e oito tecelões no 
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bairro de Rochdale, cidade Manchester, Reino Unido, em 1844 (BRASIL, 2008). Essa 

primeira movimentação foi responsável por dar ao cooperativismo a forma que assume hoje, 

pois este grupo foi responsável por definir metas e objetivos que são comuns a grande maioria 

das cooperativas nos dias atuais. Em um ano, o grupo conseguiu acumular dinheiro  suficiente 

para comprar um armazém que seria dividido entre os cooperados, além de outros produtos e 

serviços. 

Com o exemplo de Rochdale, o cooperativismo se espalhou rapidamente por toda a 

Europa, com caráter solidário e autogestionário. Em 1937, aconteceu o XV Congresso da 

Aliança Cooperativa Internacional em Paris, onde foram definidos pela primeira vez os 

princípios desta nova prática social, com base no movimento pioneiro de Manchester (LEITE, 

2010). 

A última alteração nestes princípios ocorreu em 1995, e hoje se resumem a sete. São 

eles: adesão voluntária e livre; gestão democrática; participação econômica dos membros; 

autonomia e independência; educação, formação e informação; inter cooperação; e 

preocupação com a comunidade (CANÇADO; GONTIJO, 2013). Estes princípios serão 

abordados com maior detalhamento no tópico seguinte. 

O Cooperativismo trata-se, portanto, de uma doutrina que através destes princípios, se 

estrutura nas mais diversas formas que foi assumindo ao longo dos anos. O fundamento 

principal é o progresso social, ou seja, a faceta econômica é apenas uma das várias que o 

cooperativismo abrange. Geralmente estão embasadas em “valores de ajuda e 

responsabilidade próprias, democracia, igualdade, equidade e solidariedade” (LEITE, 2010). 

É possível, portanto, definir uma cooperativa de forma simples como: 

[...] uma associação autônoma de no mínimo vinte pessoas, unidas 

voluntariamente para atender necessidades econômicas, sociais e culturais 

comuns, por meio de uma empresa de propriedade coletiva e de controle 

democrático dos associados. (BRASIL, 2008, p. 13). 

 

Dentre os vários termos que estão ligados ao cooperativismo, é possível encontrar 

além de “cooperativa”, as expressões “cooperação” e “cooperado”, sendo a primeira, 

literalmente relacionada à ação de cooperar, enquanto a segunda é o nome usado para 

caracterizar o participante da cooperativa.  

Por se tratar de um conceito abrangente, existem cooperativas nos mais variados 

ramos da economia. Entre os tipos, existem as cooperativas agropecuárias, de consumo, de 
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crédito, educacionais, de habitação, de saúde, de serviço, de produção, de infraestrutura, de 

mineração, e outros tipos, havendo também as cooperativas especiais (REISDORFER, 2014). 

Ferreira e Braga (2004), ao avaliarem a diversificação nas cooperativas agropecuárias, 

demostraram que o tempo de funcionamento e o número de cooperados são grandes 

condicionantes no tipo de produção que essas empresas costumam fornecer. Pode-se dizer que 

o que as define como tal é o ato de unir produtores rurais com o objetivo de se fortalecer 

mutuamente em todas as etapas da produção – plantio, armazenamento, venda, entre outros, 

como destaca Presno: 

[...] essas organizações são uma alternativa para os produtores poderem 

participar do sistema agroalimentar, obtendo melhores resultados 

econômicos que lhes permitam melhorar seu bem-estar. Referimo-nos, de 

forma particular, aos pequenos e médios produtores familiares sem volume 

de comercialização suficiente para obter benefícios especiais em suas 

transações com as empresas fornecedoras de insumos ou com as que 

compram sua produção. Acreditamos que, através de um bom 

funcionamento das cooperativas, esses produtores têm acesso a uma escala 

que os habilita a melhorar sua participação no preço pago pelos 

consumidores (PRESNO, s.d., p. 121). 

 

Em síntese, conclui-se que o cooperativismo é o conjunto ideológico de princípios e 

valores que embasa a união de pessoas com o fim de progredir socialmente, economicamente 

e culturalmente, priorizando o desenvolvimento e melhor qualidade de vida da comunidade 

em que está inserido, definição essa que será utilizada durante todo o trabalho. 

 

Características do Cooperativismo 

A partir de uma explanação acerca da história do cooperativismo, é preciso discorrer 

sobre cada princípio deste para compreender melhor suas características e importância no 

cenário atual. A adesão voluntária e livre rege que as cooperativas devem estar prontas a 

receber todas as pessoas que estejam de acordo com seu objetivo social, sem nenhuma 

discriminação de raça, cor, sexo, classe social ou opção religiosa e política. Além disso, o 

mesmo direito é assegurado ao indivíduo que ingressar na cooperativa e desejar se desligar 

desta (CANÇADO; GONTIJO, 2013, p. 7).  

A Gestão democrática é um diferencial das cooperativas em relação às sociedades 

empresarias, pois se caracteriza por ser uma sociedade de pessoas, regida democraticamente, 

onde o mais importante são essas pessoas e não o capital (CANÇADO; GONTIJO, 2013, p. 

8). Desta forma, as cooperativas são democráticas e administradas por seus próprios membros 
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que participam ativamente na formulação de suas políticas e tomada de decisões, sendo que os 

responsáveis são eleitos como representantes dos demais membros (PRINCÍPIOS, 2015).  

A participação econômica dos membros rege que estes contribuam equitativamente 

para o capital de suas cooperativas e o controlem democraticamente, sendo que parte deste 

capital é propriedade comum da cooperativa. Os membros recebem, se houver, uma 

remuneração limitada ao capital integralizado, como condição de sua adesão (PRINCÍPIOS, 

2015). 

A autonomia e independência define que a cooperativa deve tomar suas próprias 

decisões democraticamente, sem que haja interferências externas, como por exemplo, de um 

partido político ou religião (CANÇADO; GONTIJO, 2013, p. 10-11). O princípio educação, 

formação e informação é um processo constante de aprendizado para os membros da 

cooperativa, visando com que estes possam contribuir para o desenvolvimento desta: 

Ele deve ser entendido como uma condição de crescimento continuado do 

associado como pessoa (Educação) e como profissional (Formação), além do 

acesso deste cooperado a todas as informações relativas à cooperativa 

(Informação) (CANÇADO; GONTIJO, 2013, p. 13). 

 

A inter cooperação ou cooperação entre cooperativas se caracteriza pelo trabalho 

conjunto e/ou a interação das cooperativas, seja em nível local, regional, nacional ou 

internacional, proporcionando o fortalecimento do movimento cooperativo e atendendo os 

cooperados de forma mais eficaz (UNESCO, s.d, p. 1). A cooperação pode se dar por meio de 

trocas de experiências e informações, de compras e vendas em comum, dentre outras formas. 

O princípio preocupação com a comunidade determina que as cooperativas devem 

desenvolver políticas e práticas que contribuem para o desenvolvimento sustentável de sua 

comunidade. Neste princípio pode-se destacar dois aspectos: 

Em primeiro lugar, as cooperativas, como organizações de pessoas, tendem a 

estar vinculadas estreitamente à comunidade onde os cooperados residem, e 

desta maneira, o desenvolvimento desta comunidade reflete-se diretamente 

nos cooperados. O segundo aspecto diz respeito à maneira como a 

cooperativa age na comunidade, ou seja, a própria definição de suas políticas 

de ação, que devem ser aprovadas por seus membros, ou seja, este princípio 

deve ser aplicado em conjunto com o da Gestão Democrática (CANÇADO; 

GONTIJO, 2013, p. 14). 

 

Andrighi (s.d., p. 52) afirma que a sociedade cooperativa não é uma mera categoria 

econômica voltada somente para a obtenção do lucro, ela substitui a economia lucrativa pela 
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economia de serviços, conferindo um sentido humano a economia. A cooperativa objetiva 

atender seu corpo associativo, fornecendo bens e serviços e destinando toda sua renda advinda 

das atividades realizadas para seus sócios. 

O trabalho e a fidelidade dos sócios à cooperativa são a chave para entender a lógica 

dessas instituições, visto que são orientadas pelos princípios da democracia e solidariedade. 

Enquanto uma empresa não cooperativa objetiva o máximo retorno de todo o capital 

investido, priorizando sempre o investidor, uma cooperativa visa valorizar seus cooperados 

melhorando sua qualidade de vida. Estas características constituem um diferencial em toda a 

organização das cooperativas (PRESNO, s.d., p. 122-123).  

O papel do Cooperativismo no processo de desenvolvimento local 

O sistema cooperativista é resultado de lutas sociais de trabalhadores pela própria 

sobrevivência, com a impossibilidade de competir com as alterações trazidas pela Revolução 

Industrial, sendo obrigados a se unirem em grupos a fim de criarem um novo sistema de 

produção e poderem sobreviver junto às novas necessidades do mercado (CARVALHO, 

2008). O Cooperativismo é um importante instrumento para promover o desenvolvimento 

local e, sustentável e gerar renda, caracterizando-se como uma boa alternativa aos pequenos e 

médios produtores familiares que ganham força para enfrentar a concorrência do mercado, 

como já citado anteriormente (PRESNO, s.d., p. 121). 

Em vista da grande competitividade do mercado atualmente, onde as pequenas 

empresas acabam sufocadas pelas de grande porte, a reunião de pequenos empresários 

associados em cooperativas gera enormes benefícios para a economia do país, permitindo a 

existência e participação dessas pequenas empresas na economia e consequentemente gerando 

benefícios tanto para os próprios cooperados como para terceiros, pois tais sociedades 

também são fontes de emprego (CARVALHO, 2008). 

O Cooperativismo tem uma forte participação no combate ao desemprego estrutural. A 

característica de não criar vínculo empregatício favorece sua competitividade e facilita sua 

atuação em vários setores de economia. Fortalecido em conceitos de humanismo, liberdade, 

igualdade, solidariedade e de racionalidade, o Cooperativismo busca construir uma sociedade 

melhor, baseada em conceitos nobres, se destacando como uma alternativa e uma solução para 

o crescimento da economia em tempos difíceis (SANTOS, 2006). 

Os benefícios indiretos originados pelas cooperativas são muito importantes, como o 

efeito de preços locais em alguns produtos, elas estimulam a competição no sistema por 
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fornecimento de produtos com menores preços, o que leva ao cálculo de ajustes de preço por 

outras organizações, assim o verdadeiro benefício pode estar no seu impacto cotidiano no 

nível de preços de mercado, benefícios econômicos que excedem as expectativas de margens 

líquidas anuais das cooperativas (RIBEIRO; NASCIMENTO; SILVA, 2013, p. 98). 

A Cooperativa Doze Tribos – Londrina (PR) 

A Cooperativa Doze Tribos encontra-se localizada na região leste da cidade de 

Londrina (PR) no sitio Vale dos Altos, onde não só trabalham, mas também vivem os 

membros de um grupo de associativismo que se denominam como um único povo seguidor do 

Mestre Yahshua5. De acordo com Nosso (2009), os membros não possuíam profissões em 

comum, alguns eram hippies, outros eram médicos, estudantes, torneiros, religiosos, surfistas, 

fotógrafos, místicos, além dos que somente estavam por aí, vivendo. Na Cooperativa, a 

comunidade prega a simplicidade e o amor entre as 80 pessoas que fazem parte do grupo, ao 

qual estes se referem como um clã6. 

Com o surgimento das grandes fábricas, os hábitos de uma vida simples foram 

desaparecendo para grande parte dos trabalhadores rurais que migraram para o meio urbano, 

surgiram então muitas pessoas com empregos nas linhas de produção enquanto outros 

esperavam por uma oportunidade, ao ponto de mudar o ritmo e a vida em vários lugares.  

Esse movimento cresceu tanto que mudou a forma de educar as crianças e convivência 

pessoal. Os homens passaram a ser criados para suprir as novas necessidades geradas pelas 

cidades, indústrias e suas especificações, e aos poucos os grandes centros se tornaram cheios 

de pessoas que só sabiam fazer os trabalhos repetitivos nas linhas de produção. Em vez de 

serem preparados para a vida estavam sendo direcionados a um “mercado de trabalho” cheio 

de requisitos com trabalhos especializados, sem vida e repetitivos (NOSSO, 2009). 

A Cooperativa Doze Tribos chegou ao nordeste brasileiro, no estado do Ceará, na 

década de 1990 e começou a trilhar seu caminho pelo país. Em 1992, os membros migraram 

do nordeste para o sul do Brasil, objetivando encontrar um lugar para se estabelecer. 

Atualmente encontram-se estabelecidos nas cidades de Londrina e Campo Largo, além de 

possuírem um restaurante na cidade de Mauá da Serra (NOSSO, 2009).   

O movimento teve inicio por volta de 1960 nos Estados Unidos e demonstrou um 

crescimento orgânico buscando amor ao próximo na adversidade do mundo globalizado. A 

                                                 
5 Nome hebraico de “Jesus” romanizado. 
6 Uma das divisões hierárquicas internas da Doze Tribos baseado na antiga organização social de Israel. 
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primeira lanchonete se chamava Yellow Deli e a partir deste ponto temos o desenvolvimento 

de pequenas indústrias dentro das tribos. No Brasil existem três tribos que possuem sua 

própria economia interna e interagem comercialmente entre si, além de possuírem relações 

com as outras tribos espalhadas pelo mundo (Figura 1). 

Nós que fazemos parte das 12 tribos e vivemos em suas comunidades temos 

uma vida integral, estamos voltando ao padrão original e indo além - 

vivemos todos juntos, compartilhamos tudo que temos uns com os outros, 

todos trabalhamos e temos nossas necessidades supridas pelas mãos de 

nossos “irmãos”. Em nossa nova ordem social desenvolvemos em cada uma 

de nossas comunidades pequenas indústrias caseiras como padarias, 

agroindústrias, marcenaria, oficinas e artesanato. E além disso, temos nossas 

cozinhas comunitárias onde preparamos as refeições que partilhamos, e a 

lavanderia onde as famílias cuidam de suas roupas e das de outros também. 

Em cada comunidade existem várias funções que cada um de nós realiza 

para o bem comum, sempre buscando ajudar no que for preciso, e nossos 

filhos crescem nesse ambiente aprendendo junto conosco (NOSSO, 2009). 

  

Figura 1 - Mapa de localização da Cooperativa Doze Tribos – Londrina (PR) 

 

Fonte: THE, 2016. Organizado pelos autores 

Na Cooperativa de Londrina há a produção de sapatos, considerada principal, e a 

indústria de pimentas e temperos, tendo a participação na feira da rua São Paulo uma vez por 

semana, citada como um apoio relevante no ponto de vista financeiro. A padaria e a 

lanchonete (Figura 2 e 3) possuem uma clientela frequente. Com todas essas atividades eles 

arrecadam cerca de 25 mil reais mensalmente para o sustento do clã e de seus 80 integrantes, 

objetivando uma melhor qualidade de vida. 



 
37 

 

 

Figura 2 - Fachada da lanchonete da Cooperativa Doze Tribos 

 

Fonte: Isabela Daniel, 2016 

Figura 3 - Interior da lanchonete 

 

Fonte: Isabela Daniel, 2016 

O valor recolhido é direcionado para a bolsa comum onde os gastos são distribuídos 

em setores, sendo que alguns membros são responsáveis pela gestão do valor, nota-se o 

princípio da gestão democrática. Dentre os gastos estão a alimentação, o vestuário, saúde, 

despesas pessoais, manutenção e pagamento de carro e trator que foram financiados (não 

foram citadas despesas como água e energia elétrica). Na tribo as pessoas trabalham em casa e 
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assim não recebem salário fixo, visto que raramente precisam comprar algo já que todo seu 

sustento é retirado do sítio.  

A Doze Tribos de Londrina possui três registros de pessoa jurídica (CPNJ) devido às 

suas pequenas produções. Eles produzem os produtos e desenvolvem a agricultura, porém 

possuem algumas demandas principalmente de couro e farinha vindos de outras tribos, fato 

que podemos caracterizar com um dos princípios do cooperativismo, a Inter cooperação.  

O relacionamento econômico entre os clãs é relevante para o desenvolvimento e 

sustento do grupo como um todo, um clã ajuda o outro fornecendo produtos, matéria prima e 

ferramentas. Em Londrina fornecem matéria prima para outra tribo e posteriormente compram 

o chá desta outra tribo a preço de atacado para revenderem em seus estabelecimentos. Seus 

produtos são todos orgânicos e tem sua origem na chamada “terra santa”, gerando a 

valorização destes produtos. 

É descrito que não há nenhuma classe especial de líderes dentro do clã ou pessoas que 

vivem em um padrão diferente entre si, todos possuem responsabilidades diárias e cumprem 

tarefas simples (limpeza da casa, cuidado com o jardim, lavar louças, etc.). Os líderes 

mantêm-se no mandamento do Mestre, na comunidade devem ser servos das pessoas e não 

dominadores.  

Quando há a necessidade de cumprir tarefas, ao qual requer maior força de trabalho, 

são realizados os “empurrões”, onde toda a comunidade se mobiliza para realizar a tarefa 

designada de forma que todos cooperem. Dentro do sítio foi construída uma escola própria 

com estrutura física e pedagógica aprovada pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), 

onde os membros do grupo com formação educam as pequenas gerações, sendo ensinado 

tanto as disciplinas normais da escola pública como também línguas estrangeiras e formação 

para uso na agricultura, fato caracterizado pelo princípio da educação, formação e informação. 

Considerações Finais  

O Cooperativismo é uma associação autônoma de pessoas unidas voluntariamente, ele 

possibilita que pequenos produtores ou comerciantes que individualmente não possuem 

grandes chances de participação no mercado, se unam para ganhar mais destaque e 

possibilidades de crescimento. Seu principal objetivo é a melhor qualidade de vida de seus 

membros, característica que o diferencia das sociedades não cooperativas que viabilizam 

apenas o lucro.  
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A doutrina oferece inúmeros benefícios tanto para os pequenos 

empresários/produtores quanto para o mercado, diminui os índices de desemprego, aumenta a 

circulação de dinheiro, melhora a qualidade de vida dos membros, barateia os preços de 

inúmeros produtos, dentre outros. Essa tendência cresce a cada dia atualmente e cada vez 

adquire mais adeptos. 

A Cooperativa Doze Tribos caracteriza-se como uma cooperativa associativista, que se 

uniu primeiramente com o propósito religioso e que com o tempo cresceu economicamente e 

participa ativamente do mercado, com a produção de sapatos, temperos, chás, roupas e com as 

vendas de alimentos em sua lanchonete.  

Foi possível notar os princípios do Cooperativismo na visita feita à cooperativa, como 

a gestão democrática, intercooperação, preocupação com a comunidade, educação, formação 

e informação e adesão voluntária e livre, reafirmando assim, o enquadramento das 

comunidades Doze Tribos como cooperativas. 
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DINÂMICAS TERRITORIAIS NA FEIRA DO 

BARREIRO – BELÉM/PA 

Territorials dynamics in the free fair of Barreiro – Belem/PA  

 

Eryck de Jesus Furtado Batalha7 

Matheus de Moura Corrêa8 

Rayanne de Souza Carvalho9 

 

Eixo Temático: Geografia Urbana, Planejamento e Desenvolvimento Local e Regional 

Resumo 
Este artigo tem por objetivo estruturar uma análise a partir das dinâmicas presentes na feira livre do 

Barreiro, em Belém/PA, utilizando a análise do território enquanto principal aporte conceitual para as 

discussões, buscando entender a formação histórica da feira livre em questão e a forma como a mesma 

se espacializou. Buscaremos a partir de levantamentos bibliográficos, visitas a campo e comunicação 

oral com sujeitos inseridos no contexto, demonstrar as relações que se cristalizam nesse local de 

comércio informal, com ênfase nas análises territoriais, que emanam tanto a partir da figura dos 

próprios feirantes quanto a partir da figura do poder público municipal. 

Palavras-chave: Territórios Urbanos; Feiras Livres; Barreiro.  

 

Abstract 
This article has the objective to organize a analysis starting from the dynamics present at the 

free fair of Barreiro, in Belém/PA, using the analysis of the territory as main conceptual 

contribution for the discussions, trying to understand the historical formation of the covered 

free fair and the way that it. We will, from literature lifting, visits to the field and interviews 

with subjects inserted in the context, demonstrate the relations that crystallise themselves in 

this place of informal trade, with emphasis in the territorial analysis, that emanate both from 

the figure of the own merchants as from the figure of the municipal power.  
Keywords: Urban Territories; Free Fairs; Barreiro. 
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Introdução  

A cidade de Belém tem, em suas regiões de comércio e serviço, os mais diversos tipos 

de territorialidades projetadas no espaço. As feiras livres são os exemplos mais nítidos desse 

conjunto de relações sociais. Os territórios que se estabelecem no cotidiano das feiras 

apresentam as mais diversas peculiaridades, representando, assim, territorialidades mais 

“flexíveis” e ampliando a discussão desse conceito, que dá suporte à esta pesquisa.  

Os chamados territórios “flexíveis” percebidos na espacialização dos feirantes são 

caracterizados principalmente pela periodicidade de sua existência, assim como a 

flexibilidade com as qual se constitui e se dissipa. Dessa forma, traz novas configurações para 

o espaço da feira, a partir das relações de poder e dominação que surgem nas relações sociais 

e se projetam no ambiente urbano. 

Para estruturar uma análise a respeito das relações que se fazem presentes no contexto 

das feiras livres usando o aporte teórico concernente ao conceito de território, buscaremos 

antes projetar uma discussão acerca das formas de territorialidade urbana característica das 

grandes cidades, discutindo as diferentes formas pelas quais tais relações se projetam na 

mancha urbana. Posteriormente, se dará início a uma análise com intuito de possibilitar a 

compreensão do processo histórico de formação das feiras livres na cidade de Belém, que 

entendemos enquanto um processo intimamente vinculado à expansão urbana que a cidade 

vem sofrendo. Para que tal compreensão se efetive, é necessária uma análise de como as 

primeiras formas de relações sociais e econômicas do colonizador lusitano se firmaram no 

território amazônico conquistado. Relações essas que servem de “embrião” para o que mais 

tarde, nos idos do século XIX, serviria de base para a consolidação das primeiras feiras livres 

na cidade, enquanto espaços de intensa troca e comercialização de serviços e produtos a partir 

de uma dinâmica ligada à localidade próxima ao rio. 

Após essa análise buscaremos compreender, a partir do que fora discutido acerca das 

formas de territorialidade urbana e processos de formação das feiras livres em Belém, a forma 

como tais relações sociais se projetam nas localidades de comércio informal na cidade, de 

uma forma geral. E por fim, analisar o nosso recorte espacial escolhido como foco do estudo 

proposto: a localidade correspondente à Feira do Barreiro, na cidade de Belém/PA. Tal feira, 

assim como várias outras localizadas em Belém, apresenta características comuns à grande 

maioria dos pontos de comércio informal da cidade, como a capacidade de polarizar grande 

parcela da população de seu bairro assim como bairros e localidades vizinhas e até mesmo 
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mais afastadas, e, ainda, o cumprimento de importantes papéis perante a sociedade, nos mais 

diversos âmbitos: social, econômico, político e cultural. Ainda focando na realidade presente 

na Feira do Barreiro, buscaremos analisar as relações sociais que ali se projetam sob o aporte 

conceitual do território, buscando uma compreensão de sua dimensão interna e suas 

contradições, e analisar ainda a forma como as territorialidades ali se efetivam, sejam elas 

oriundas dos comerciantes que dali tiram seu sustento, assim como do poder público 

municipal. 

Para tal, foram realizadas pesquisas bibliográficas acerca do conceito de território e 

sobre a formação de feiras desde a Belém colonial. Posteriormente, pesquisas de campo e 

documental sobre o bairro e feira do barreiro, coletando informações e realizando entrevistas 

com os sujeitos, a fim de aprofundar a discussão sobre o tema e entender as dinâmicas 

presentes na feira e sua realidade.   

 

Territórios do urbano 

Ao longo da história, o homem, a partir das técnicas desenvolvidas, tornou-se o 

principal agente modelador do espaço. O exemplo mais evidente dessas transformações é o 

desenvolvimento das cidades. O espaço urbano, segundo Corrêa (1989) se caracterizaria como 

um conjunto de diferentes usos da terra que ocorrem numa determinada porção do espaço, 

porém ambos se justapõem. Dessa maneira várias relações são produzidas nesse espaço, 

criando características típicas desses locais, como o surgimento do centro da cidade, das áreas 

de predominância de atividades comerciais, da rede de transportes e mobilidade urbana, das 

regiões periféricas, entre outras.  

Porém, segundo o mesmo autor, o espaço urbano além de condicionante da sociedade, 

no sentido de que o homem assume um modo de vida urbano e é inserido no contexto da 

cidade, é também reflexo da sociedade, pois este é produzido e reproduzido a partir das 

relações desenvolvidas nesse espaço, que seria, também, profundamente desigual e 

fragmentado, pois agrega e exclui pessoas, grupos e práticas de acordo com interesses de 

diferentes classes, e é regido pelas relações de produção das sociedades capitalistas.  

Nesses espaços, campos de lutas e de disputas de interesses, observa-se o surgimento 

de territorializações nos mais diversos âmbitos do cotidiano urbano. Para Souza (2000) o 

território seria “fundamentalmente um espaço definido e delimitado por e a partir de relações 

de poder”, sendo assim territórios podem ser construídos a partir de uma relação de domínio 
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de um agente em um determinado espaço, propagando sua influência e garantindo a posse 

dessa determinada porção, produzindo fronteiras visíveis e não visíveis, palpáveis e não 

palpáveis. No entanto, a discussão das relações territoriais, principalmente no âmbito das 

grandes cidades, percorre por vários caminhos, que tratam desde a questão da escala e 

dimensão aos mais diversos gestores e produtores de territórios nos mais diversos contextos 

espaciais.  

No contexto das grandes cidades, é importante discutir de que forma se dá a gênese de 

territórios do urbano, quais são suas características e peculiaridades e quais relações são 

produzidas a partir dessas territorializações. Souza (2000) dá destaque para os mais diversos 

tipos de territorializações, principalmente no cotidiano urbano, e tenta desconstruir a visão de 

território voltada apenas para o âmbito nacionalista e patriótico, com o Estado como gestor 

por excelência. A ideia de território nacional.  

Souza (2000, p. 81) afirma que:  

“ [...] Territórios existem e são construídos (e desconstruídos) nas mais 

diversas escalas, das mais acanhadas (p. ex., uma rua) à internacional (p. ex., 

a área formada pelo conjunto de territórios dos países membros da 

Organização do Tratado Atlântico Norte – OTAN); Territórios são 

construídos (e descontruídos) dentro de escalas temporais as mais diferentes: 

séculos, décadas, anos, meses ou dias; territórios podem ter um caráter 

permanente, mas também podem ter uma existência periódica, cíclica. Não 

obstante essa riqueza de situações, não apenas o senso comum, mas também 

a maior parte da literatura científica, tradicionalmente restringiu o conceito 

de território à sua forma mais grandiloquente e carregada de carga 

ideológica: o ‘território nacional’.”  

 

As territorialidades oriundas dos Estados-Nações, com todas as suas peculiaridades e 

carregadas de ideologia, são discutidas há muito tempo dentro da ciência geográfica, porém 

há outras formas de abordar a temática da territorialidade, que seria uma “flexibilização da 

visão do que seja o território” (SOUZA, 2000, pg. 86). O próprio significado do termo 

territorialidades é destacado como sendo “os tipos gerais em que podem ser classificados os 

territórios conforme suas propriedades, dinâmica etc.”(SOUZA, 2000, pg. 99).Daí pode-se 

perceber os vários tipos de organizações territoriais existentes dentro de um espaço urbano, 

que se estabelecem sem que ao menos sejam percebidas e de uma maneira espontânea. Seria o 

território, como campo de forças, apresentado por Souza (2000), que seria antes de tudo uma 

rede de relações sociais projetadas no espaço.  
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Dentro do cotidiano urbano pode-se perceber vários tipos de territorialidades que 

formam-se e dissolvem-se de maneira relativamente rápida (comparada com a demanda 

temporal de formação de territórios nacionais), podem possuir estabilidade relativa ou serem 

duradouros, mesmo que só estejam projetados materialmente em determinados horários do 

dia, os chamados "territórios flexíveis". Temos por exemplo as regiões de comércio das 

grandes cidades, onde os comerciantes de rua estabelecem seus territórios nos espaços onde 

exibem seus produtos para a venda durante parte do dia, constituindo o território nesse 

período de tempo, e posteriormente o dissolvendo para formá-lo no dia seguinte, 

caracterizando, assim, um território periódico, que se estabelece durante apenas um 

determinado período do dia.  

Além disso, existem os espaços de comércio formal e informal, que comumente 

caracterizam uma disputa entre si, trazendo à tona a discussão sobre a apropriação feita pelos 

comerciantes informais. O surgimento de territórios em espaços comuns é uma realidade nas 

grandes cidades e produz relações entre os mais diversos grupos dentro do ambiente urbano. 

A materialização de territórios em locais vistos como "públicos" podem gerar conflitos e 

disputas de poder entre grupos, que compartilham interesses de posse e influência em 

determinada porção do espaço. Esse embate pode surgir também pelo impedimento que as 

demais pessoas se utilizem do espaço apropriado, como por exemplo os comerciantes que 

estabelecem seus comércios ao longo das vias públicas impedindo o tráfego de pessoas e 

veículos, ou, ainda mais, quando os limites de dois ou mais territórios se sobrepõem, criando 

um conflito direto de influências entre os agentes dominadores desses territórios.  

As grandes cidades estão abarrotadas dos mais variados exemplos de "territórios 

flexíveis" sendo formados e dissolvidos em várias esferas da malha urbana. O território aqui 

deve ser visto sempre como uma produção social, um conjunto de “relações sociais projetadas 

no espaço” (SOUZA, 2000), e que por este motivo é reflexo de todas as problemáticas da 

sociedade que o produz. 

Formas iniciais de relações comerciais na Belém colonial 

Analisar a formação das feiras livres em Belém a partir de um viés histórico é 

imediatamente perceber a relação direta desse fenômeno consoante aos processos de 

crescimento da malha urbana na cidade. Inicialmente, para compreender os processos de 
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formação das primeiras feiras livres em Belém, faz-se necessária uma análise que remonta à 

fundação da cidade, nos idos do século XVII. 

A localização geográfica foi fator de grande contribuição para a instalação do 

colonizador, que mais tarde desencadearia a formação dos primeiros núcleos urbanos em 

território amazônico, mais precisamente no que hoje corresponde ao território belenense. A 

proximidade com o rio foi fator decisivo para a importância da necessidade de instalação do 

colonizador, inicialmente com construção de fortes, para fins de defesa do território 

conquistado, e a partir de então o estabelecimento das primeiras relações de cunho comercial. 

Ou seja: o rio, enquanto elemento de grande valia a conquista do território, proporcionou a 

cristalização de certas ações estratégicas do colonizador europeu em terras amazônicas. 

(MEDEIROS, 2010) 

As relações comerciais desenvolveram-se inicialmente a partir da exploração das 

chamadas “drogas do sertão” e outros produtos regionais. Consoante ao uso do rio como 

forma de escoamento, entrada e saída de produtos, firmando relações comerciais entre a 

colônia e o resto do mundo. 

Simultaneamente, desenvolviam-se processos de ocupação às áreas próximas ao rio, 

com a construção dos primeiros prédios públicos, igrejas e moradias, fomentando a 

necessidade de um maior abastecimento no pequeno núcleo que se desenvolvia, propiciando a 

expansão das relações comerciais para além de áreas portuárias da cidade. Com o passar dos 

anos, tais relações comerciais foram se estendendo para além das áreas mais próximas ao rio, 

devido a uma maior necessidade de crescimento da malha urbana, através de abertura de 

novas rotas e vias, possibilitadas por um crescente aumento populacional e demográfico na 

então Belém colonial. 

A partir dos processos acima discriminados, foi possível o surgimento e a fomentação 

de formas de relações comerciais de cunho mais informal na cidade, servindo como embrião 

dos processos de formação das primeiras feiras livres na cidade. 

A formação das feiras livres em Belém 

A formação das primeiras feiras livres em Belém está intimamente ligada a uma 

necessidade de maior abastecimento na cidade, levando em consideração o crescente aumento 

populacional e demográfico, além da contínua expansão do tecido urbano para além das áreas 

próximas ao rio, que no período colonial se constituíam como palco das mais expressivas 
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relações econômicas na capital. Inicialmente, tem-se a formação da primeira feira livre 

localizada às margens do rio, atualmente o conhecido complexo do Ver-o-Peso, com a 

comercialização dos mais variados produtos, como carnes, hortigranjeiros, e outros produtos 

que por vezes só estava ao alcance da parcela abastada da população. 

Posteriormente aos processos de formação da feira livre às margens do rio 

constituíam-se as primeiras feiras que fugiam a lógica de localização próxima do centro 

urbano e às margens do corpo hidrográfico da cidade, correspondente aos bairros da Campina 

e da Cidade, para localidades mais afastadas. Estas feiras foram, com o tempo, ganhando 

destaque, devido à ampla variedade de produtos e à sua capacidade de polarizar a população a 

consumir naqueles locais. As primeiras feiras a se desenvolverem a partir dessa lógica de 

afastamento do grande centro urbano foram as feiras que hoje correspondem às feiras do 

Marco e de São Brás. 

Com o passar dos séculos, esses pontos de comércio informal foram se multiplicando 

acompanhando os processos de crescente urbanização de Belém. O ápice da expansão das 

feiras livres em Belém se deu nos idos da segunda metade do século XX, com a crescente 

extensão da malha urbana, e incorporação cada vez maior de áreas periféricas no entorno da 

cidade, proporcionando novas dinâmicas de ocupação populacional em Belém. 

De uma forma geral, pode-se diferenciar as feiras livres que se formaram na cidade de 

duas maneiras distintas, considerando as dimensões geográficas ligadas à sua formação. 

Medeiros (2010, p. 73), propõe: 

“Com relação à localização geográfica dos inúmeros pontos de feiras livres 

espalhados pela capital paraense, é possível identificar algumas 

características espaciais. Existem dois tipos de espaços de feiras. Aqueles 

que se localizam a beira do rio e aqueles que se espalham pelas ruas e 

avenidas de bairros centrais e periféricos.” 

 

Essa diferenciação é proposta ao considerar principalmente, a dimensão geográfica 

vinculada aos processos de formação das mesmas, porém, não somente. O entendimento dessa 

diferenciação pode também ser justificado a partir da compreensão histórica de formação das 

mesmas, e ainda pela percepção da forma que as dinâmicas de funcionamento destas feiras 

funcionam atualmente. 

A respeito das feiras com localização próximas à margem do rio, percebe-se sua 

formação intimamente ligada aos processos de conquista territorial no período colonial assim 

como a necessidade de abastecimento da crescente população que começava a formas o 
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embrião do que viria a ser o núcleo urbano belenense no período colonial, como já explicado 

anteriormente. Porém, ao fazer uma análise atual das dinâmicas de funcionamento das 

mesmas, é explícita a percepção da importância das relações comerciais no município de 

Belém, considerando sua parte continental e sua parte insular. 

No tocante às feiras de localização distante ao rio, em localidades de vias públicas e 

ruas de bairros periféricos da cidade, explicita-se sua formação intimamente ligada aos 

processos de extensão do tecido urbano em Belém, expandindo-se para áreas mais afastadas 

do centro, demonstrando o crescente aumento demográfico na cidade. Propiciado por esses 

processos, passa a existir uma maior necessidade de abastecimento da população 

principalmente de gêneros alimentícios, fomentando a formação desses pontos de comércio 

informal, que tem capacidade de polarizar a população que necessita de tais gêneros de 

consumo, atraindo-os graças a variedade de produtos comercializados e bons preços.  

Também é importante ressaltar a característica relacional que essas feiras 

desenvolvem. Enquanto as feiras à margem do rio estabelecem forte conexão com os produtos 

vindos da porção insular do município, e de outras localidades a partir do rio como rota de 

transporte; as feiras localizadas nas áreas periféricas da cidade tem sua relação mais ligada ao 

comércio de produtos provenientes do transporte a partir das rodovias. 

A partir dessa análise de formação e expansão das feiras livres em Belém, torna-se de 

grande valia ressaltar o papel que estas desenvolvem no contexto urbano da cidade, a partir da 

forte dependência econômica do município como um todo aos serviços ditos terciários. E 

ainda, o papel importante que estas imprimem, não só no âmbito econômico, como também 

em âmbitos sociais, políticos e até mesmo culturais, espelhando diferentes momentos da 

expansão urbana em Belém. 

 

As feiras livres e suas territorialidades 

O território enquanto conceito que dá grande aporte a este estudo, deve ser entendido a 

partir de uma dinâmica que configura relações de territorialidade diferenciadas, presentes nas 

feiras livres de uma forma geral, e em especial, as da cidade de Belém. E ainda, “as 

territorialidades, enquanto relações de poder espacialmente delimitadas operando sobre um 

substrato referencial”. (SOUZA, 2000, p. 99) 

Esta forma de compreender o território se executa a partir da percepção deste conceito 

enquanto manifestação direta de uma relação de poder oriunda de um ou mais agentes sobre 
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determinado espaço. Porém, não necessariamente configurada de forma a se tornar algo 

prolongado ou permanente. 

Segundo Souza: 

“Os territórios podem formar-se e dissolver-se, constituir-se e dissipar-se de 

modo relativamente rápido, ser antes instáveis que estáveis, ou seja, em 

alguns momentos – e isto apesar de que o substrato espacial permanece e 

pode permanecer o mesmo.” (SOUZA, 2000, p. 87) 

 

Entender de que forma as territorialidades se configuram no âmbito das feiras livres, é 

compreender as formas de territorialidades que se configuram em grandes centros urbanos. A 

característica mais “flexível” do território é fenômeno característico das grandes cidades, e as 

formas de apropriação do espaço comum pelos comerciantes informais é um fenômeno que se 

encaixa nesta análise. 

No âmbito das feiras livres em Belém, é perceptível as territorialidades se 

configurando de forma “cíclica” ou “flexível”, com dinâmicas próprias e espacialidade e 

temporalidade bem definidas. Porém com dinâmicas de apropriação diferentes de acordo com 

os diferentes períodos do dia. 

Segundo a Secretaria Municipal de Economia (SECON), existem em Belém 34 feiras 

funcionando de forma legal, e mais 7 em funcionamento de maneira irregular. Entre as que 

funcionam de forma legal, se inclui a Feira do Barreiro, que nos serve como recorte espacial 

de análise. Em seguida se fará uma análise em particular desta feira livre, buscando entender 

as relações sociais e econômicas que ali se cristalizam, assim como suas dinâmicas internas, 

dotadas de formas de territorialidade particulares, tanto através da ação dos próprios feirantes 

quanto pela ação do poder público municipal. 

 

Feira do Barreiro: o cotidiano e as relações 

Ao se observar o crescimento de uma cidade, observa-se também o surgimento de 

subcentros urbanos de comércio e serviços, causados por uma combinação entre densidade 

demográfica, distância em relação ao centro e renda da população (SOUZA, 2003). 

A feira do Barreiro, como é popularmente conhecida, se localiza no bairro de mesmo 

nome, na Avenida Senador Lemos com a Travessa Antonião, ao longo do Canal do Galo, em 

Belém, e é conhecida por reunir os mais variados produtos: são 758 feirantes, distribuídos 

entre mercadorias que variam entre produtos industrializados, hortifrutigranjeiros, lanches, 
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artesanato, ervas medicinais, carnes em geral e serviços. Por conta disso, a feira do Barreiro é 

um espaço que possui a capacidade de polarizar os bairros próximos, atraindo pessoas de 

todos os pontos da cidade que buscam produtos e mercadorias baratos. (MEDEIROS, 2010) 

Figura 2 – A Feira do Barreiro se estende Pela Travessa Antoniao, ao longo do Canal do 

Galo, entre as Avenidas Pedro Álvares Cabral e Senador Lemos 

 

Fonte: Google Earth Pro, 2014 

 

Os feirantes podem ser divididos, de forma grosseira, em duas porções: os que tem 

licença para comercializar seus produtos de forma legalizada e os que estão presentes no 

espaço sem a devida permissão dos órgãos de fiscalização.  

Os primeiros são, basicamente, feirantes que estavam presente na feira da Rua São 

Benedito (feira da qual a Feira do Barreiro é extensão. A feira da rua São Benedito perdeu sua 

importância mediante a ascensão da feira do Barreiro), e que sofreram uma ação do Estado 

para a regularização, através de um cadastro e posterior remanejamento para um espaço 

destinado exclusivamente para o exercício de suas funções. Com isso, esses feirantes 

vislumbraram uma segurança que antes lhes faltava, e a organização entre eles evoluiu 

consideravelmente, culminando na criação de uma associação responsável pela manutenção 

deste espaço e pela representação do mesmo enquanto um espaço comercial integrado e 

organizado, composto por pessoas que trabalham juntas a anos, a Associação de Feirantes 

Tancredo Neves. 

Os segundos são aqueles que, em sua maioria, se estabeleceram na feira depois que a 

ação do governo havia sido realizada e não participaram do processo de cadastro, logo não 

tiveram direito aos benefícios oferecidos. Os comerciantes não cadastrados ocupam, 
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majoritariamente, o espaço ao ar livre, ao longo do canal, em barracas construídas por eles 

próprios ou adquiridas após a saída do comerciante anterior.  

Figura 2 – As várias barracas que se estendem ao longo da feira do Barreiro 

 
Fonte: Medeiros, 2010 

 

Figura 3 – Feirantes distribuem-se ao longo do canal do Galo 

 
Fonte: Medeiros, 2010 

 

É importante ressaltar que, ao contrário do que se costuma pensar acerca da 

organização dessas feiras livres, os comerciantes que ocupam a porção não regulamentada da 

feira não se distribuem e interagem entre si de forma não virtuosa ou livre de um paradigma 

organizacional. Os feirantes possuem seus pontos definidos e há, ainda que frágil, a garantia 

de que estes não serão ocupados por outros feirantes. Existe, inclusive, uma lista de espera 
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que contém os nomes de feirantes interessados em ocupar pontos comerciais ao longo do 

Canal do Galo assim que estes estiverem vagos, tanto pela vacância do ponto por futuros 

remanejamentos (alguns dos comerciantes que ocupam esses pontos estão cadastrados em 

uma lista de espera para serem futuramente licenciados), quanto por motivos diversos.  

A pressão da fiscalização faz parte do cotidiano destes feirantes e, segundo o Sr. Jorge 

Oliveira, comerciante “dono” de uma barraca na parte externa da feira, o Estado, através da 

fiscalização, impede o trabalho de alguns ao retirarem os mesmos dos seus respectivos pontos 

de trabalho, no entanto os mesmos sempre retornam: fenômeno importante ao analisar a 

forma como as territorialidades se dão na feira. 

A relação entre os feirantes que sofreram intervenção e os que ainda estão em espera é 

pacífica, mas marcada pela concorrência comercial, logo o discurso, advindo dos primeiros, 

de que os comerciantes ilegais estariam se apropriando de clientes que deveriam pertencer aos 

licenciados, é a prova de que o interesse por parte desses de tirar os feirantes da rua é acima 

de tudo, estratégico. 

Sabendo um pouco sobre a organização da feira e o seu cotidiano, falaremos 

diretamente sobre a forma que a territorialização se dá no espaço da feira aqui tratada, não se 

restringindo a ela, porém. 

A visão de território que geralmente é utilizada diz respeito a espaços de grande 

extensão, onde as relações de poder observáveis levam anos ou mesmo séculos para surgirem 

e, da mesma forma, dissiparem-se. O território, como foi dito na primeira parte desse trabalho, 

pode ser mais flexível do que se imagina. É através dessa flexibilidade espaço-temporal que 

percebemos as relações de poder que se dão na feira livre, por meio dos territórios móveis 

(SOUZA, 2000). 

Os feirantes estabelecem seu poder, seja com o respaldo da licença estatal ou sem ela, 

em espaços relativamente pequenos, como uma barraca, um tabuleiro ou um box, e nesses 

espaços estabelece poder durante períodos definidos do dia, geralmente associados à duração 

do movimento comercial na feira. Vale lembrar que os feirantes que não ocupam a porção 

licenciada da feira, apesar de possuírem entre si algo como um acordo de mútuo interesse para 

não permitirem que alguém tome posse de pontos de vendas, são isentos de garantias 

concretas quanto à certeza de ter o seu local de trabalho no dia seguinte. Fatores como a 

fiscalização são decisivos para destacarmos a fragilidade desses territórios, mesmo quando 

reestabelecidos posteriormente com o retorno do comerciante. 
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Considerações Finais  

O processo de territorialização apresentada nas feiras livres de Belém, com enfoque no 

caso do Barreiro, apresenta características relevantes que fogem ao senso comum geralmente 

associado ao conceito. Trata-se de um processo de territorialização que não age em escalas 

espaço-temporais a níveis gigantescos (como no caso do Território Nacional, que possui um 

domínio relativamente extenso e levou de décadas a séculos para se concretizar ou 

desaparecer), mas que podem se manifestar em pequenas porções do espaço e em curtos 

períodos de tempo: é o caso dos feirantes que exercem suas relações de poder sobre as 

barracas e pontos de venda durante o horário comercial na feira.  

Observou-se que a intervenção Estatal na configuração do espaço, através tanto do 

realocamento dos feirantes que passaram por um cadastro para terem direito a um ponto fixo, 

quanto pela fiscalização e constante ameaça sobre os que não possuem licença para estar ali, é 

um fator decisivo para entender a produção territorial: os feirantes licenciados possuem 

garantias que faltam aos não licenciados, além de apresentarem um nível organizacional 

elevado, salientado com a criação de uma organização de moradores que preza pela 

manutenção do espaço ocupado pelos “feirantes de dentro” (forma que os feirantes utilizam 

para diferenciar quem trabalha ao longo do canal do galo e os que trabalham dentro do espaço 

para onde os feirantes foram remanejados, ou, em outras palavras, os que não possuem 

cadastro, e os que possuem) e responde pela feira quanto um grupo comercial organizado.  

Os feirantes que ocupam os pontos de fora, ao contrário do que se pensa, possuem 

uma organização entre si, que, apesar de frágil, representa o esforço coletivo de garantir seus 

pontos  Não podemos esquecer que alguns dos comerciantes que ainda não possuem licença 

fazem parte de um cadastro para serem realocados, no futuro, para um espaço devido que 

comportará suas atividades. 

É dessa forma que podemos entender a organização interna da feira e as formações de 

territórios urbanos, que promovem e são produzidas por diversas relações sociais e 

concretizam uma nova perspectiva no que diz respeito aos processos espaciais urbanos, dando 

ênfase na complexidade da ação desses agentes sociais, que possuem uma organização própria 

e defendem dessa forma seus interesses. 
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DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO E 

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA RELIGIÃO 

DE DEUS, DO CRISTO E DO ESPÍRITO SANTO EM 

ITUIUTABA-MG 

Socioeconomic diagnosis and spatial distribution of god's religion, the christ and the holy 

spirit in Ituiutaba –MG 

 

Nelio Paulo Sartini Dutra Júnior10 

Mariane Maria Moraes Vilela Franco11 

 

Eixo Temático: Geografia Urbana, Planejamento e Desenvolvimento Local e Regional 

Resumo 
O objetivo deste trabalho é fazer um levantamento de dados socioeconômico e espaciais dos 

frequentadores da Religião de Deus de Ituiutaba-MG, bem como discutir o contexto histórico de 

criação desta religião. Para realizar a pesquisa, foram aplicados questionários, pesquisa de campo e 

estudo bibliográfico. Como resultados, pode-se afirmar que a maior parte dos seguidores de Ituiutaba 

moram próximos ou no mesmo bairro da igreja; que a maior parte dos frequentadores são mulheres; 

quase 50% não iniciaram o Ensino Médio; e que mais de 75% possuem renda familiar de 2 salários 

mínimos ou mais.Conclui-se que em Ituiutaba, pelo ponto de vista de frequentadores, a proposta 

ecumênica da instituição está sendo cumprida, visto que na igreja desta cidade, existem adeptos que já 

frequentaram ou vieram de religiões evangélicas, católicas e/ou espíritas. 

Palavras-chave: Geografia da Religião; Religião de Deus; Ituiutaba-MG. 

  

Abstract 
The objective of this study is to survey the socio-economic and spatial data of the visitors of the 

Religion of God of Ituiutaba -MG, and discuss the historical context of the creation of this religion. To 

conduct the survey, questionnaires were applied field research and literature study. As a result, it can 

be said that most of Ituiutaba followers live close to or in the same neighborhood of the church; that 

most of the patrons are women; nearly 50 % had not started high school; and that more than 75 % have 

family income of 2 minimum wages or mais.Conclui is that in Ituiutaba, from the viewpoint goers, the 

ecumenical proposal of the institution is being fulfilled, as the church of this city, there are fans who 

already They go to or came from evangelical religions, Catholic and / or spiritualists. 

Keywords: Geography of Religion; The Religion of God; Ituiutaba-MG. 
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Introdução  

A Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo fundada por Alziro Zarur, 

atualmente é conhecida por ser uma instituição religiosa de bases ecumênicas espiritualistas. 

Ela possui adeptos tanto no Brasil quanto no exterior, com igrejas em várias cidades 

brasileiras. Desde sua fundação, esta instituição religiosa utiliza os meios de telecomunicação 

como principal ferramenta de divulgação ideológica e filosófica, e com isso, atraiu adeptos de 

toda parte do país.  

Em Ituiutaba-MG, ela conta em média com 35 frequentadores, que residem em 

diferentes bairros, possuem distintas idades, renda e nível de escolaridade. Faz-se necessário, 

portanto reconhecer o espaço de atuação desta igreja, bem como, entender a espacialização 

desta filosofia religiosa em Ituiutaba-MG. Assim sendo, esta pesquisa justifica-se pela 

relevância temática, visto que praticamente não existem estudos científicos geográficos sobre 

a Religião de Deus; pelo motivo de que os estudos sobre a religião, de modo geral, foram por 

muitos tempos negligenciados por determinadas correntes de pensamento da Geografia; e por 

ser de fato o primeiro estudo geográfico da Religião de Deus em Ituiutaba-MG.  

Este trabalho tem como objetivo apresentar o contexto histórico da Religião de Deus, 

do Cristo e do Espírito Santo a nível nacional; discorrer de forma introdutória as bases 

filosóficas e ideológicas desta instituição; mapear a abrangência espacial, e apresentar e 

discutir dados socioeconômicos da Religião de Deus na cidade de Ituiutaba-MG. Para 

alcançar os objetivos, foram feitas pesquisas bibliográficas em trabalhos científicos e nos sites 

oficiais desta instituição; trabalho de campo na Religião de Deus de Ituiutaba-MG, que 

incluiu conversas informais com frequentadores; observações de campo; e aplicação de 

questionários, que foram um total de 34, representando cerca de 95% a 98% do público 

frequente da igreja de Ituiutaba.  Como resultados iniciais comprova-se que em Ituiutaba a 

proposta ecumênica foi atingida, uma vez que na igreja local, existem seguidores que já 

frequentaram ou vieram de religiões evangélicas, católicas e/ou espíritas; e também, que a 

maior parte dos adeptos moram próximos ao bairro no qual a igreja está localizada. 

Breve contextualização histórica da religião de Deus, do Cristo e do Espírito 

Santo 

Para entender a história da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, devem-se 

estudar os pressupostos históricos da instituição conhecida como Legião da Boa Vontade 
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(LBV). Esta instituição é descrita como uma “associação civil de direito privado, beneficente, 

filantrópica, educacional, cultural, filosófica, ecumênica, altruística e sem fins econômicos” 

(LEGIÃO DA BOA VONTADE, 2014). A mesma é reconhecida no Brasil e no exterior por 

realizar trabalhos nas áreas da educação e saúde, ou seja, seus trabalhos são voltados para a 

população carente.  

Mello (2008) menciona que um ano antes de ser fundada a LBV, ou seja, em 1949, 

Alziro Zarur participou da Era de Ouro da rádio, no qual teve destaque como locutor. Nesta 

mesma data foi chamado para fazer um programa religioso na Rádio Globo, chamado Hora da 

Boa Vontade, que levava para as casas das pessoas “mensagens de conforto aos doentes, 

palavras de fé, esperança e solidariedade, independente de crenças, etnias ou classes sociais” 

(LEGIÃO DA BOA VONTADE, 2014). O programa Hora da Boa Vontade foi fundamental 

para a divulgação da LBV. Ele iniciou-se em 1949 no Rio de Janeiro, na Rádio Globo, e foi 

responsável também pela construção da base ideológica desta instituição: 

Em continuidade à inovadora proposta do programa, Paiva Netto, atento à 

extraordinária mensagem anunciada pelo [programa] Hora da Boa Vontade, 

incluiu a Proclamação da Boa Vontade de Deus no rol das Proclamações 

realizadas por Zarur, ato decisivo para a história da LBV, fator este que 

garantiu que o conceito que originou a Instituição fosse perpetuado com 

legítima fidelidade ao longo dos anos. (RELIGIÃO DE DEUS, 2014). 

 

Logo após, Zarur foi convidado para assistir a uma sessão espírita no Rio de Janeiro, 

na qual participava Emília Ribeiro de Mello, que era considerada importante médium no meio 

espírita. Ao término destas atividades “mediúnicas”, a mesma aproximou-se de Zarur e disse 

“Meu irmão, São Francisco de Assis esteve todo o tempo aí ao seu lado e manda dizer-lhe que 

é hora de começar” (LEGIÃO DA BOA VONTADE, 2014). A partir daí, Alziro Zarur passou 

a dedicar-se a seus novos projetos, e no dia 1º de janeiro de 1950, fundou a LBV (LEGIÃO 

DA BOA VONTADE, 2014).  

A primeira sede da LBV se localizou em uma pequena sala de um prédio, na cidade do 

Rio de Janeiro. Desde a data de sua fundação, a LBV apresentava-se como uma instituição 

ecumênica, sendo esta uma das principais características desta instituição, visto que possui 

como objetivo “promover um diálogo inter-religioso, visando o ecumenismo” (MELLO, 

2008, p.44), e, além disso, desenvolviam-se diversas campanhas e atividades com objetivos 

filantrópicos. Mello (2008, p.44) reforça que essas atividades aconteciam, sobretudo em 
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“obras sócio-educacionais, como em creches, lares de idosos, escolas e principalmente na 

distribuição de alimentos, como ficou conhecida de a sopa de Zarur”. 

O crescimento da Legião da Boa Vontade deu-se por conta das rádios, um dos 

instrumentos principais daquela época para divulgação de informação à população. Em 24 de 

junho de 1964 Alziro Zarur fundou o Partido da Boa Vontade (PBV). Mello (2008, p.45) 

relata que esse partido faria com que Zarur fosse um candidato a futuro presidente da 

República. O mesmo autor reforça que com “o golpe de Estado em 1964 e a ditadura, a 

intenção de governar o Brasil, pregando o ecumenismo e tendo como base a fundamentação 

ideológica da boa vontade, não se concretizou: o partido foi cassado” (MELLO, 2008, p.45).  

O Partido da Boa Vontade não se obteve êxito, e Alziro Zarur criou a “Religião de Deus, do 

Cristo e do Espírito Santo” em 7 de outubro de 1973 na cidade de Maringá (PR), que foi 

considerado como instituição religiosa, contudo, foi somente em 19 de dezembro de 1983 que 

a mesma foi registrada por José de Paiva Netto. De acordo com a Legião da Boa Vontade 

(2014), Alziro Zarur ficou no cargo de presidente até o ano de 1979, quando veio a óbito, 

tendo como seu sucessor José de Paiva Netto, que exercia até então a vice-presidente, e com a 

sua morte, o mesmo ocupou o cargo de presidente.  

Outro marco histórico para a difusão da mensagem da Legião da Boa Vontade e da 

Religião de Deus é o Templo da Boa Vontade (TBV). Ele foi criado pelo novo presidente 

Paiva Netto em 21 de outubro de 1989 na cidade de Brasília (DF). O Templo é considerado 

um “ícone da sacralidade ecumênica, em pleno planalto central do país, que, por muitas 

tendências espirituais e religiosas, é considerado como a pátria abençoada por Deus para 

liderar o futuro da espécie humana” (MELLO, 2008, p.39). Cabe dizer que, segundo o site da 

Legião da Boa Vontade (2014), esse monumento tornou-se o mais visitado em Brasília, e “já 

passaram pelo TBV, segundo a Secretária de Estado de Turismo do Distrito Federal (Setur), 

22 milhões de peregrinos”, ou seja, além de atrair os peregrinos religiosos, atraem também 

outras pessoas que vem para conhecer a arquitetura deste templo, que é indicado como 

“Pirâmide dos Espíritos Luminosos” conforme pode ser observado na Figura 1 a seguir: 



 
59 

 

Figura 3 – Templo da Boa Vontade – Brasília (DF) 

 

Fonte: Templo da Boa Vontade, 2014 

 

Quando Santos (2008, p.80) estuda o catolicismo, diz que para esta instituição, é 

considerado como santuário de igrejas ou outros lugares que são aprovados pelos bispos 

diocesanos e que possuem peregrinação de multidões de fiéis. Sendo o TBV criado e 

aprovado pelo seu presidente, e considerando que anualmente, milhares de adeptos da 

Religião de Deus e turistas visitam este lugar sagrado, pode-se afirmar que ele também é um 

santuário. Assim  

para os que se dirigem a ele com uma finalidade de ordem religiosa, um 

santuário distingue-se de outros lugares religiosos por se reconhecer que aí 

está presente um grau mais elevado de sacralidade, independentemente da 

forma concreta que esta manifeste. Até certo ponto, cada lugar é único na 

sua natureza e nas características peculiares de que se reveste numa 

perspectiva espácio-simbólica. (SANTOS, 2008, p.81). 

 

 Atualmente, a Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo considera-se como 

uma religião ecumênica e espiritualista que se fundamenta na vivência do 

Novo Mandamento deixado por Jesus em Seu Evangelho segundo João, 13: 

34 e 35: “Amai-vos como Eu vos amei. Somente assim podereis ser 

reconhecidos como meus discípulos”. [...] A Religião do Amor Universal 

não pertence a nenhuma outra denominação, no entanto, pelo seu caráter 

Irrestritamente Ecumênico, respeita todas as tradições existentes, por 

compreender que elas existem por permissão Divina e representam 

importantes aspectos da compreensão e da ligação dos Seres Humanos a 

Deus. (RELIGIÃO DE DEUS, 2014). 

 

 E para os adeptos e própria religião, define-se como 
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A Religião do Terceiro Milênio, a Religião de Deus, do Cristo e do Espírito 

Santo, é mais que toda a Religião: é toda a Ciência, é toda a Filosofia, é toda 

a Política e toda a Moral, todo o progresso humano, unido ao progresso de 

todos os mundos, de todas as Humanidades Siderais — o Amor Universal na 

apoteose ao Criador Onipotente, Onisciente e Onipresente, o nosso Deus, o 

nosso Pai! (RELIGIÃO DE DEUS, 2014). 

 

Portanto, pode-se dizer que a base teórica e metodológica da Religião de Deus é a 

LBV, e elas possuem vínculos ideológicos em comum. Assim, desde a fundação da LBV, o 

programa Hora da Boa Vontade é responsável por formar a ideologia religiosa da LBV. 

Quando a Religião de Deus foi criada, toda base religiosa da LBV foi repassada para a 

Religião de Deus. Por isso, é comum dizer que a LBV é uma instituição de caridade, e a 

Religião de Deus é a base religiosa desta instituição. Juridicamente, a LBV e a Religião de 

Deus não possuem vínculos, contudo, é perceptível a vinculação ideológica e religiosa de 

ambas as instituições. Em algumas localidades, como é o caso de Uberlândia-MG, o prédio da 

LBV fica ao lado da Religião de Deus. De acordo com a visão dos próprios fiéis, a 

nomenclatura diferenciada é apenas para cunho administrativo e governamental, pois quem 

colabora com a LBV, segundo os próprios frequentadores, estão ajudando as obras sociais 

filantrópicas, sendo considerada a "caridade material"; e quem auxilia na Religião de Deus 

está ajudando com o trabalho de instrução evangélica, considerada pelos adeptos como 

"caridade espiritual". Deste modo, pode-se considerar que a base filosófica/ideológica de 

ambas são na verdade a mesma, pois no processo de criação, foi proclamada a LBV por 

Alrizo Zarur, e logo depois, ela foi oficializada como "Religião de Deus", e a LBV por sua 

vez, passou a ser uma instituição exclusivamente filantrópica.  

Distribuição espacial e dados socioeconômicos da Religião de Deus, do 

Cristo e do Espírito Santo de Ituiutaba-MG  

Entende-se atualmente que as primeiras manifestações religiosas surgiram nos povos 

árias, habitantes da Ásia Central, que cultuavam um fogo considerado sagrado, e praticavam 

cultos destinados aos mortos. Ressalta-se que essas eram as primeiras religiões domésticas, 

praticadas em cômodos específicos das residências, geralmente localizados nos espaços 

interiores das casas (ROSENDAHL, 2002, p.25-27). Seriam estas as primeiras manifestações 

do sagrado no espaço, visto que o "exame da experiência do sagrado nos remete a um atributo 

iminente do sentimento religioso”, sentimento este que “qualificamos e reconhecemos o 

sagrado em sua exteriorização" (GIL FILHO, 2001, p.70). 



 
61 

 

Rosendahl (2002, p.27) pondera que a “reflexão sobre o sagrado envolve a 

consideração do profano” que é contrário ao sagrado, uma vez que o sagrado possui um poder 

transcendental. Para Gil Filho (2008, p.15) "o sagrado impõe a assertiva da manifestação de 

uma ordem diferente, de uma lógica que não pertence a este mundo, e essa diferença 

contextualizada constitui o dilema pelo qual percebemos o sagrado". De tal modo, o profano 

está inteiramente conexo com o cotidiano e em oposição ao sagrado, eles não podem coexistir 

ao mesmo tempo no mesmo local, assim 

Pode-se definir espaço profano como o espaço desprovido de sacralidade, 

estrategicamente ao ‘redor’ e ‘em frente’ do espaço sagrado. Identificamos o 

espaço profano diretamente vinculado ao sagrado, o espaço profano 

indiretamente vinculado e o espaço profano remotamente vinculado ao 

sagrado. Os elementos que constituem o espaço profano organizam-se 

segundo lógica própria, isto é, decorrem de sua articulação com o sagrado. 

(ROSENDAHL, 1999, p.239). 

 

Sendo assim, ele materializa-se em três formas distintas. Quando está ligado 

diretamente ao sagrado, pode-se dizer que são as áreas comerciais vinculadas a instituição 

religiosa, que vendem, por exemplo, artigos religiosos; os espaços profanos indiretamente 

vinculados existem em cidades religiosas (hierópolis), são atividades tradicionais oferecidas 

e/ou utilizadas pelos próprios moradores, mas que abrangem-se aos peregrinos, como por 

exemplo parques de diversões; e por fim, o espaço profano remotamente vinculado, que são 

locais que não possui identidade com o sagrado (ROSENDAHL, 1999, p.240). O espaço 

sagrado, por outro lado, expressa-se como um lugar simbólico, carregado de identidade, visto 

que apresenta-se como 

[...] um campo de forças e de valores que eleva o homem religioso acima de 

si mesmo, que o transporta para um meio distinto daquele no qual transcorre 

sua existência. É por meio de símbolos, dos mitos e dos ritos que o sagrado 

exerce sua função de mediação entre o homem e a divindade. E é o espaço 

sagrado, enquanto expressão do sagrado, que possibilita ao homem entrar em 

contato com a realidade transcendente chamada deuses, nas religiões 

politeístas, e Deus, nas monoteístas. (ROSENDAHL, 2002, p.30). 

 

O espaço sagrado é o lócus onde a busca pelo transcendente acontece. São locais que 

possuem não apenas a função de manifestarem-se rituais, porquanto vai além, pois são nestes 

espaços que ocorrem à comunhão coletiva dos indivíduos em busca do transcendental. De 

qualquer modo, sempre há o coletivo, tanto materialmente, quanto no imaginário dos 

indivíduos, visto que um espaço pode-se tornar sagrado mesmo estando presente apenas um 
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sujeito. O espaço sagrado em estudo é a Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo 

(Figura 2), localizada na cidade de Ituiutaba - MG, situado na esquina da rua 28 com a 31 e 

33-A, bairro Centro.  

 

Figura 2 - Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, 2014 

 

 

Fonte: Mariane M. M. Vilela, 2014 

 

Na Figura 3, observa-se a distribuição espacial dos frequentadores da Religião de 

Deus em Ituiutaba, ou seja, qual o bairro de moradia dos adeptos dessa religião. De acordo 

com a esta figura, observa-se que 9,1% a 26,4% dos frequentadores também residem no bairro 

Centro ou Jardim do Rosário; 6,1% a 9% declararam residência no bairro Alvorada, 

Independência ou Residencial Canaã I; 3,1% a 6% moram nos bairros Alcides Junqueira ou 

Residencial Portal dos Ipês; e 0,1% a 3% nos bairros Platina, Progresso, Universitário ou 

Brasil. Em relação à malha urbana de Ituiutaba, é perceptível que a maioria dos 

frequentadores residem na porção central desta cidade, visto que dos 9 bairros (excluindo o 

Centro) que possuem adeptos da Religião de Deus, 5 fazem fronteira com o bairro Centro. É 

pertinente, novamente, destacar que a instituição em estudo neste trabalho está localizada no 

bairro Centro. 
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Figura 3- Distribuição Espacial da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, 2014 

 

Fonte: Pesquisa de Campo; Elaboração: Nelio P. Sartini Dutra Júnior, 2014 

 

Contudo, estas informações são mais eficazes em demonstrar a realidade quando estão 

em números absolutos, deste modo, verifica-se na Tabela 1 que o bairro Alcides Junqueira 

possuem 2 moradores; Alvorada, 3; Brasil, 1; Centro, 8; Independência, 3; Jardim do Rosário, 

9; Platina, 1; Progresso, 1; Residencial Canaã I, 3; Residencial Portal dos Ipês, 2; e por fim o 

bairro Universitário com somente 1 seguidor. Vê-se que em números absolutos, 8 

frequentadores residem no bairro Centro, e 9 no bairro Jardim do Rosário, totalizando 17, ou 

seja, exatamente a metade dos entrevistados residem nestes bairros. Conforme visualizado na 

figura anterior, a maior parte destes adeptos moram ou no mesmo bairro, ou no bairro Jardim 

do Rosário, que é adjacente à igreja, portanto, pode-se afirmar que a maior parte dos adeptos 

moram próximos a esta instituição religiosa. 
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Tabela 1 - Número Absoluto de Frequentadores da Religião de Deus por Bairro 

Bairro Número de 

Frequentadores 

Alcides Junqueira 2 

Alvorada 3 

Brasil 1 

Centro 8 

Independência 3 

Jardim do Rosário 9 

Platina 1 

Progresso 1 

Residencial Canaã I 3 

Residencial Portal dos Ipês 2 

Universitário 1 

TOTAL 34 
 

Fonte: Pesquisa de Campo; Elaboração: Nelio P. Sartini Dutra Júnior, 2014 

 

 O Gráfico 1 corresponde ao sexo dos entrevistados. Ele indica que 65% dos 

freqüentadores da Religião de Deus de Ituiutaba são do sexo feminino, enquanto 35% são do 

sexo masculino. Esses dados corroboram com os de Jacob (2003, p.101), quando ele disse que 

a nível nacional, os frequentadores neocristãos são mais mulheres do que homens. Vale 

ressaltar que para este autor, a Religião de Deus, Testemunhas de Jeová, Igreja de Jesus Cristo 

dos Santos dos Últimos Dias são identificadas como neocristãos.  

 

Gráfico 1 – Sexo 

 
Fonte: Pesquisa de Campo; Elaboração: Nelio P. Sartini Dutra Júnior, 2014 

A respeito da faixa etária, ou seja, da idade dos frequentadores da Religião de Deus, 

observa-se os seguintes resultados no Gráfico 2: de 0 a 20 anos, são 9% dos entrevistados; de 

21 a 30 anos, 24%; de 31 a 40 anos 15%; de 41 a 50 anos 18%; de 51 a 60 anos 28% e por 

último de 61 ou mais, com 6%. Observa-se que quase a metade dos frequentadores possui até 

40 anos de idade, e que a outra parte possui 41 anos ou mais. 
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Gráfico 2 - Faixa Etária 

 

Fonte: Pesquisa de Campo; Elaboração: Nelio P. Sartini Dutra Júnior, 2014 

 

O Gráfico 3 mostra o nível de escolaridade dos seguidores. Os que possuem formação 

do Ensino Fundamental 1 (1º a 5º ano) são 21 %; Ensino Fundamental 2 (6º a 9ºano) é de 

26%; Ensino Médio com 23%; Ensino Técnico com  3%; Ensino Superior com 18%; e 

Especialização com 9%. Cabe salientar que os seguidores que responderam a pesquisa estão 

estudando ou concluíram suas formações. De modo geral, observa-se que quase a metade 

(47%) não iniciaram o Ensino Médio, e 27% estão cursando uma graduação ou pós-

graduação, o que representa uma amplitude alta de nível de escolaridade entre frequentadores. 

 

Gráfico 3 - Nível de Escolaridade 

 

Fonte: Pesquisa de Campo; Elaboração: Nelio P. Sartini Dutra Júnior, 2014 

 

O Gráfico 4 apresenta a renda familiar dos que freqüentam a Religião de Deus, sendo 

que até 1 salário mínimo (até R$ 724,00) são 12% dos entrevistados; de 1 a 2 salários 

mínimos (de R$ 724,00 até R$ 1.448,00) também com 12%; de 2 a 5 salários mínimos (de R$ 

1.448,00 até R$ 3.620,00) são 50%; e por último a renda de 5 a 10 salários mínimos (de R$ 
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3.360,00 até R$ 7.240,00) que apresenta 26% do público. A metade dos pesquisados possuem 

renda familiar de 2 a 5 salários mínimos, e outros quase 1/4 renda acima de 5 salários, 

portanto, 76% dos entrevistados possuem renda familiar de 2 ou mais salários mínimos. 

Gráfico 4 - Renda Familiar 

 
Fonte: Pesquisa de Campo. Elaboração: Nelio P. Sartini Dutra Júnior, 2014 

 

 Contando com os entrevistados, 61% possuem de 2 a 3 moradores por residência. 

Contudo, quando comparamos o Gráfico 4 com o Gráfico 5, pode auferir-se que a renda per 

capita não seja alta, visto que 56% das residências dos entrevistados podem ter de 3 a 8 

pessoas morando. Deste modo, por exemplo, um adepto pode ter renda familiar de 10 salários 

mínimos (R$7.240,00), mas quando divide-se essa renda por 8, obtém-se uma renda per capita 

de 905 reais. Esses números, portanto são relativos, e uma análise mais aprofundada pode 

apresentar resultados mais satisfatórios. 

Gráfico 5 - Quantidade de Moradores por Residência 

 
Fonte: Pesquisa de Campo; Elaboração: Nelio P. Sartini Dutra Júnior, 2014 
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O Gráfico 6 questiona aos frequentadores se eles já haviam frequentado ou se vieram 

de outra religião antes de entrar para a Religião de Deus. As respostas foram: “Não” com 35% 

dos entrevistados; “Sim, católica” com 24%; “Sim, evangélica”, 15%, e “Sim, espírita”, 26%. 

Os valores que mais se destacaram foram de 35%, dos que disseram que não frequentaram 

outra religião. Todavia, a Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo de Ituiutaba possui 

adeptos que já se consideraram espíritas, evangélicos ou católicos, e embora os evangélicos 

tenham sido em menor número, entende-se que a proposta ecumênica desta instituição, em 

relação aos fiéis, foi atingida. 

Gráfico 6 - Frequentou outra Religião 

 
Fonte: Pesquisa de Campo; Elaboração: Nelio P. Sartini Dutra Júnior, 2014 

 

O Gráfico 7 mostra a participação dos seguidores em algum trabalho e/ou função 

realizada na Religião de Deus de Ituiutaba. Do total de entrevistados, 62% disseram participar 

de algum trabalho ou possui alguma função. Estas funções podem, por exemplo, a própria 

administração da reunião realizada pelos pregadores; orientação nas aulas de evangelização na 

sala da AME (Aulas de Moral Ecumênica); trabalhos de “Imposição de Mãos” realizados pela 

Equipe do CEU (Centro Espiritual Universalista); entre outras atividades/funções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
68 

 

Gráfico 7 - Participa de Algum Trabalho e/ou Possui Alguma Função 

  
Fonte: Pesquisa de Campo; Elaboração: Nelio P. Sartini Dutra Júnior, 2014 

 

Vale ressaltar que a “Imposição de Mãos” é uma prática comum que acontece no altar 

da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, e  

[...] ocorre no Templo da Boa Vontade, nas Igrejas Ecumênicas e durante as 

visitas fraternas do Departamento de Assistência Espiritual (DAE), por 

intermédio dos Sensitivos Legionários, que servem de instrumento para os 

Espíritos de Luz que militam nos trabalhos práticos do Centro Espiritual 

Universalista, o CÉU da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo sob 

a liderança do Irmão Paiva Netto e, no Mundo Espiritual, do Irmão Bezerra 

de Menezes (1831-1900), Coordenador Celeste da Revolução Mundial dos 

Espíritos de Luz, na Quarta Revelação. (RELIGIÃO DE DEUS, 2014). 

 

É oportuno salientar que outras cerimônias também são feitas no altar, como por 

exemplo, a “Cerimônia de Revitalização Espiritual”: 

A Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo oferece nas diversas 

Cruzadas do Novo Mandamento de Jesus cerimônias que beneficiam a 

elevação espiritual dos participantes. Entre elas a de Revitalização Espiritual 

que é recebida (no plexo frontal ou nas mãos) ao subir no Altar Sagrado das 

Igrejas Ecumênicas da Religião Divina com o objetivo de renovar, limpar e 

fortalecer as vibrações do campo energético, mantendo em equilíbrio as 

potencialidades espirituais, físicas, somáticas e psicossomáticas daqueles que 

a recebem. (RELIGIÃO DE DEUS, 2014). 

 

Neste sentido, Rosendahl (2002, p.27) diz que existem diversas formas de manifestar o 

sagrado (hierofania) e nos lembra que “São inúmeras as hierofanias. A manifestação do 

sagrado num objeto qualquer, uma árvore, uma pedra, ou uma pessoa implica em algo 

misterioso, ligado à realidade que não pertence ao nosso mundo”.  Contudo, observa-se que é 

principalmente no altar que o transcendental manifesta-se; ele, ou os objetos que nele estão, 
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possuem uma função sagrada de religar o homem até a divindade. Nesse sentido, embora 

Santos (2008, p.82) tenha usado o conceito de “lugares” principalmente para os santuários da 

Igreja Católica, pode-se aplicá-lo a Religião de Deus, visto que  

Os lugares são essa materialização de que o sagrado necessita para se tornar 

visível aos olhos dos crentes e é daqui que resulta a sua atratividade 

especificamente religiosa, independentemente e para além de quaisquer 

outras funções que possam também exercer. (SANTOS, 2008, p.82). 

 

A Religião de Deus apresenta-se como um espaço sagrado, sendo um lugar como 

materialização do sagrado aos olhos dos frequentadores, e por este motivo, é uma instituição 

religiosa que atrai adeptos de vários bairros da cidade de Ituiutaba, de distintas religiões, 

faixas etárias, nível de escolaridade e rendas familiares. 

Considerações Finais 

Teve-se como pretensão nesta pesquisa, apresentar um estudo introdutório pelo ponto 

de vista geográfico da Religião de Deus de Ituiutaba-MG. Como resultados, a Religião de 

Deus, do Cristo e do Espírito Santo foi criada como instituição religiosa somente em 1973, 

antes disso, sua base religiosa era divulgada pela Legião da Boa Vontade, que foi fundada em 

1950.  

Pode-se dizer que, embora sejam instituições juridicamente separadas, devido ao 

contexto histórico de criação e ambas, a Religião de Deus e a Legião da Boa Vontade 

possuem vínculos ideológicos/filosóficos similares, porquanto esta diferenciação é pouco 

percebida até mesmo pelos próprios frequentadores da Religião de Deus.  

A maior parte dos entrevistados de Ituiutaba moram ou no mesmo bairro da igreja, ou 

em bairros adjacentes considerados próximos; são na maioria mulheres (65%); quase a 

metade dos frequentadores possuem até 40 anos, e a outra metade tem 41 ou mais; em nível 

de escolaridade, 27% estão cursando ou cursaram uma graduação ou pós graduação, em 

contraste com os quase 50% que não iniciaram o Ensino Médio; e mais de 75% possuem 

renda familiar de 2 salários mínimos ou mais.  

Incluindo os entrevistados, 61% possuem de 2 a 3 moradores por residência; a 

Religião de Deus de Ituiutaba possuem adeptos que já frequentaram ou se declararam 

pertencer às religiões evangélicas, espíritas e católicas; e por fim, mais de 60% dos 
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participantes da pesquisa disseram que possuem alguma função ou realizam algum trabalho 

da Religião de Deus sede Ituiutaba. 

Este esboço não possui a pretensão de findar o assunto tratado, sendo portanto um 

início para auxiliar trabalhos futuros sobre esta temática. Espera-se que o assunto não seja 

finalizado, e novas pesquisas sejam realizadas, tanto no campo da Geografia da Religião, 

quanto da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. 

 

Referências 

EDEUS. Religião de Deus. Disponível em: http://www.edeus.org/?page_id=55 . Acesso: 06 

ago. 2014. 

GIL FILHO, Sylvio Fausto. Por uma geografia do sagrado. RA'E GA - O Espaço 

Geográfico em Análise. Curitiba, v.5, 67-78, 2001. 

_______.  Espaço Sagrado: estudos em Geografia da Religião. Curitiba: Ibpex, 2008. 

163p. 

JACOB, Cesar Romero et al. Atlas da filiação religiosa e indicadores sociais no Brasil. Rio 

de Janeiro: PUC-Rio/ São Paulo: Loyola, 2003. 240p. 

LEGIÃO DA BOA VONTADE. História. 2014. Disponível em: http://www.lbv.org/ . 

Acesso: 29 jul. 2014. 

MELLO, R F L de. Economia da esmola e subdesenvolvimento sustentável: A Legião da 

Boa Vontade (1950-2001).Universidade de São Paulo. Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas. Programa de Pós-Graduação em História Social. São Paulo, 2008. p. 2-

202.  

RELIGIÃO DE DEUS. Disponível em: http://www.religiaodedeus.org . Acesso: 8 ago. 2014. 

ROSENDAHL, Zeny. Espaço e religião: uma abordagem geográfica. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

EdUERJ, 2002. 92p. Coleção Geografia Cultural. 

_______.  O espaço, o sagrado e o profano. In: ROSENDAHL, Zeny; CORRÊA, Roberto 

Lobato (Org.). Manifestações da cultura no espaço. EdUERJ, 1999. 248p. Coleção Geografia 

Cultural. 

SANTOS, Maria da Graça Mouga Poças. Os santuários como lugares de construção do 

sagrado e de memória hierofânica: esboço de uma tipologia. In: ROSENDAHL, Zeny; 

CORRÊA, Roberto Lobato (Org.). Espaço e Cultura: Pluralidade Temática. Rio de Janeiro: 

EdUERJ, 2008. 296p. Coleção Geografia Cultural. 

TEMPLO DA BOA VONTADE. Disponível em: http://www.tbv.com.br/ . Acesso: 08 ago. 

2014. 

http://www.edeus.org/?page_id=55
http://www.lbv.org/
http://www.religiaodedeus.org/
http://www.tbv.com.br/


 
71 

 

O COMÉRCIO INFORMAL DE ALIMENTOS 

NA REGIÃO CENTRAL DE LONDRINA – PR 

Trade food informal in central region Londrina - PR 

 
Jeferson Ferreira da Silva Dias12 

Lucas Pierolli Batelana13 

 

Eixo Temático: Geografia Urbana, Planejamento e Desenvolvimento Local e Regional 

Resumo 
O setor informal tem ganhado relevância com o passar das décadas em diversos centros urbanos do 

mundo, e Londrina não foge à expectativa. A dificuldade na obtenção de um emprego por um salário 

razoavelmente justo e com a busca de uma autonomia tem feito com que as pessoas se sujeitem a um 

trabalho de rua. A partir de pesquisas de campo realizadas em órgãos públicos e entrevistas com esses 

vendedores ambulantes foi possível fazer uma análise a respeito do assunto. 

Palavras chave: vendedor ambulante; economia; setor informal; Londrina. 

 

Abstract 
The informal sector has gained importance over the decades in many urban centers of the world, and 

Londrina no exception to expectation. The difficulty in getting a job for a reasonably fair wage and the 

search for autonomy has meant that people submit to a street work. From field research conducted in 

public institutions and interviews with these hawkers we were able to do an analysis on the subject. 

Keywords: hawker; economy; informal sector; Londrina. 

 

Introdução 

O termo “setor informal” foi denominado pela organização internacional do trabalho 

(OIT). É composto por pequenas atividades urbanas, geradoras de renda que se desenvolvem 

fora dos marcos da relação formal entre capital e trabalho. 

A escolha do tema de pesquisa tem grande relevância para a sociedade, pois está 

ligada diretamente a economia de um local. No caso do Brasil, segundo Oliveira (2000, p. 13) 

cerca de 40% da população não possuem nenhuma forma de contrato, sendo uma tendência do 

mundo do trabalho no Brasil, onde tende a aumentar. 

Assim o trabalho busca compreender os motivos pelos quais as pessoas procuram a 

informalidade nos grandes centros urbanos.   

                                                 
12Graduando em Geografia. Universidade Estadual de Londrina. jeferreirasp@hotmail.com 
13Graduando em Geografia. Universidade Estadual de Londrina. lucaspierolli@gmail.com 
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A pesquisa tomou como ponto de partida leituras relacionadas ao tema proposto, com 

o objetivo de fazer uma releitura do assunto, após essa fase foram realizadas a elaboração de 

questionários encaminhados a Companhia Municipal de Transito e Urbanização de Londrina 

(CMTU) com objetivo de fazer um levantamento do número de cadastros de comerciantes 

ambulantes na cidade de Londrina. Estudando o Código de Posturas, suas leis, leitura de 

artigos e notícias de jornais foi possível ter um melhor entendimento. Em campo realizado na 

Rua Sergipe e no calçadão de Londrina, foram abordados 26 comerciantes ambulantes, sendo 

que 20 deles aceitaram ser entrevistados, posteriormente foi realizada a elaboração de mapas e 

gráficos. 

 

O mercado de trabalho em perspectiva histórica 

No Brasil o exército industrial de reserva gerou diversas discussões, onde foram feitas 

interpretações diferentes sobre o pensamento onde, Marx denominou em seu livro O capital 

de “diversas formas de existência da população relativamente excedente”. Excedente porque, 

no momento excedem as necessidades do capital, mas de maneira alguma é desnecessária ao 

modo de produção capitalista, Marx chamou esta parte da população excedente de líquida 

(MARX, 1985). 

 O que ele chamou de população excedente “latente” é formada pelos trabalhadores do 

campo, quando são expulsos do meio rural e buscam trabalho nas cidades, e a terceira parte 

excedente é a da população estagnada, são trabalhadores ativos que atuam irregularmente no 

comércio (MARX, 1985).  

Os trabalhadores informais ou de rua, se encaixariam como parte da população 

estagnada, por serem trabalhadores ativos, porém não incorporados no circuito convencional 

da economia capitalista (MARX, 1985). 

A informalidade surgiu a partir do conceito de formalidade, no Brasil o termo 

informalidade apareceu no período em que o País estava passando por problemas na 

economia, intensificando o aumento de desemprego e posteriormente o aumento de 

trabalhadores no ramo informal (CRUZ, 2014). 

Segundo Leibante (2010) as pesquisas desenvolvidas sobre o que é conhecido hoje 

como trabalho informal, se deram no final da década de 60 e início da década de 70, 

intitulavam como teoria da marginalidade ou dos grupos marginais com objetivo de entender 

as atividades não capitalistas desenvolvidas na época. 
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Essas atividades foram vistas como forma de luta contra o desemprego e a pobreza, 

principalmente em um momento em que os países de terceiro mundo, inclusive o Brasil, 

passam por uma grande mudança industrial, com a implantação da tecnologia. Segundo 

Theodoro 

[...] constitui um marco importante, muito menos pela sua capacidade 

explicativa vis-à-vis à realidade do Terceiro Mundo, mas principalmente por 

justificar e avalizar uma nova postura institucional face ao problema do 

subemprego. É a ideia de setor informal que vai servir de base para a ação 

institucional em termos de políticas de apoio. A abordagem em termos do 

setor informal é essencialmente uma perspectiva de intervenção 

institucional, abrindo um novo campo de ação do Estado. (THEODORO, 

2000, p.7). 

 

Assim, como dito por grande parte dos entrevistados, a idade e a falta de 

conhecimento tecnológico faz com que procurem a informalidade como forma de 

sobrevivência, em virtude do desinteresse dos capitalistas por sua contratação. 

Um dos fatores que levam a informalidade do trabalho é o do desenvolvimento das 

tecnologias, tanto no âmbito urbano quanto no rural. Muitos trabalhadores que viviam nas 

cidades e outros que vieram do campo (chamado de êxodo rural) contribuíram para o aumento 

da informalidade (LEIBANTE; 2010, p. 85). O desenvolvimento da tecnologia tanto no 

âmbito rural quanto no urbano, contribuiu para que mão de obra fosse substituída pelas 

máquinas e apenas poucos trabalhadores qualificados pudessem operá-las, levando ao 

aumento de desempregados que por sua vez ficassem a procura de novas ofertas de trabalho 

em um mercado cada vez mais competitivo, assim, culminando em uma massa de 

trabalhadores que buscaram outras formas de renda no setor informal. 

Com o êxodo rural, a concorrência por empregos nas áreas urbanas aumenta, assim, o 

conflito entre as pessoas em buscar um emprego formal e todos seus direitos passa a ficar 

mais evidente. Segundo Santos  

As condições de evolução da economia moderna e o enorme peso de uma 

população urbana com baixo nível de vida, que não para de aumentar com a 

chegada maciça de migrantes vindos do campo, acarreta má existência, ao 

lado do circuito moderno, de um circuito econômico não moderno, que 

compreende a pequena produção manufatureira, frequentemente artesanal, o 

pequeno comércio de uma multiplicidade de serviços de toda espécie. 

(SANTOS, 1979, p.155). 
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Além do desenvolvimento das tecnologias e o êxodo rural, outro fator que contribui 

para a informalidade é o pagamento de baixos salários. Para as indústrias a superpopulação 

relativa de trabalhadores é fundamental para que tenha um controle do pagamento de salários 

aos trabalhadores, onde as indústrias pagam um piso salarial determinado por lei com objetivo 

de diminuir as despesas, aumentar a competitividade no mercado local ou global oferecendo 

produtos mais acessíveis para as classes mais baixas. Como consequência, a superpopulação 

relativa de trabalhadores que ficam ociosos por uma oportunidade de emprego, acaba por 

muitas vezes adotando medidas para driblar os percalços do capitalismo, como por exemplo, 

trabalhar no comércio informal ou até cometendo delitos para com a sociedade em geral, 

sendo este uma preocupação maior da sociedade. Segundo Marx 

A primeira formulação sobre a “superpopulação relativa de trabalhadores” 

expressou-se empiricamente a partir do exame histórico e sociológico acerca 

da formação do capitalismo na Inglaterra. Karl Marx percebeu a constituição 

de um contingente importante e numericamente expressivo de trabalhadores 

sem ocupação fixa que seria parte integrante do funcionamento do 

capitalismo. (MARX, 1988 apud BOSI, 2008, p. 104). 

 

A informalidade em um contexto geral 

Para entender o mercado informal é preciso compreender o mercado formal, o 

trabalhador formal possui vínculos ou benefícios fornecidos por uma empresa, como por 

exemplo: carteira assinada, férias remuneradas, previdência social, seguro desemprego e 

outros benefícios garantidos pelo Ministério do Trabalho (CRUZ, 2014). 

Para a compreensão do trabalho informal é necessário adquirir conhecimentos a 

respeito da sociedade capitalista e suas respectivas leis econômicas reduzindo graves 

equívocos e prejuízos práticos e teóricos (LEIBANTE, 2010, p. 9). 

Para Santos (1978) uma característica do capitalismo é a grande desigualdade de 

riquezas entre os povos, onde a riqueza se concentra nas mãos de poucos, enquanto a pobreza 

afeta a maior parte da população, o capitalista usa o pretexto de grande procura por empregos 

para pagar o menor salário possível, assim, gerando um maior lucro sobre a produção.  

Segundo Santos (1978, p. 57) O modelo de crescimento capitalista adotado pela 

maioria dos países subdesenvolvidos, somado a explosão demográfica, resultaram numa 

explosão urbana e concentração de riqueza e pobreza nas cidades [...]. 
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Por se tratar de um assunto de relevância pública, o setor informal enfrenta diversas 

divergências entre seus pesquisadores, onde alguns são a favor e outros contra a esse tipo de 

comércio. Segundo Mc Gee (1974, p. 40). 

Apesar do grande preconceito com a informalidade, ela é vista como forma 

de lucro para a economia, pois mesmo não gerando encargos diretamente 

para o Estado, ela contribui com a circulação de capital. Os vendedores 

ambulantes são muito eficientes no que diz respeito à atividade comercial 

que abastece a população. 

 

Para Cruz (2014), o aumento do número de trabalhadores informais prejudica os 

países, pois não agrega valor aos impostos e consequentemente não contribui aos 

investimentos para os setores da saúde, educação, segurança, entre outros. 

As causas que geram o trabalho informal, os problemas relacionados à falta de 

recolhimento de impostos, crise financeira, falta de verbas, implantação de tecnologia, 

desemprego, má remuneração, criminalidade, são consequências do processo do capitalismo 

que cria uma superpopulação relativa de trabalhadores com objetivo de gerar mais-valia pelo 

fato de que a procura por emprego formal é alta e com isso as indústrias oferecem vagas com 

salários baixos. Alguns escolhem meios ilícitos de obterem “dinheiro fácil”, ou recebem 

ajudas de ONGs que geram algum tipo de custo para o Governo e outros simplesmente tentam 

de alguma forma a inserção no mercado de trabalho informal (LEIBANTE, 2010). 

O trabalho informal que antes era sinônimo de atraso, subdesenvolvimento e 

periferia, aparece cada vez mais como sinônimo de “modernidade” e 

“futuro”. E mais que isso. A informalidade é vista como solução ao 

desemprego [...] (LEIBANTE, 2008, p. 1-2). 

 

Segundo Bosi (2008, p.102) citando Gorbán (2004) as dificuldades impostas para os 

trabalhadores regressarem ou terem a oportunidade de iniciarem suas carreiras formalmente, 

sendo um dos objetivos para conseguirem uma segurança financeira, não somente para si 

próprio, mas para os que dependem do mesmo, levam a buscar alternativas, que podem ser 

desde a aprendizagem para acompanhar as necessidades das indústrias e ingressar no mercado 

de trabalho formal, ou aqueles que apenas buscam nas ruas uma opção de renda no comércio 

informal, transformando-o em seu lugar de trabalho. 

Para Tavares (2004) o setor informal pode ser caracterizado como uma forma de 

arrecadação de dinheiro para o Estado, ou seja, as formas de arrecadação de impostos também 

são evidenciadas através do capital que gira em torno do setor informal não de forma direta, 
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mas sim indireta, de tal modo que os comerciantes que compõem o setor informal são 

consumidores que contribuem com a circulação do capital.  

 [...] além de mascarar a real dimensão do desemprego, fragmenta a classe 

trabalhadora, opera o culto ao individualismo, desqualifica as organizações 

representativas do trabalho, fomenta a ordem ideológica dominante e 

distancia o horizonte revolucionário (TAVARES, 2004, p. 22). 

 

O que Tavares (2004) afirma sobre a arrecadação de impostos para o Estado é de que 

acontece de forma indireta. Assim como foi observado no campo, os ambulantes possuem 

despesas tais como taxa mensal de estacionamento onde deixam seus carrinhos no período 

noturno e taxas anuais à prefeitura para poderem comercializar nos pontos determinados, 

assim contribuindo indiretamente, mas para Cruz (2014) o comércio informal não leva em 

consideração de quem compõem o setor informal, com isso não há arrecadação de impostos. 

Recentemente a “nova informalidade” vem como desafio para compreender o trabalho 

informal, este novo método é compreendido nos processos de terceirização das indústrias, ou 

seja, são aqueles trabalhadores subcontratados e processos de terceirização dos produtos 

(LEIBANTE, 2010, p. 10). 

Sendo assim, é de extrema importância estudar esse assunto, pois, a informalidade está 

cada vez mais nítida. Segundo Oliveira (2000, p.13) [...] não apenas como uma forma de 

subemprego disfarçado, mas como a tendência central do mundo do trabalho no Brasil. 

O tema abordado sobre o comércio informal tem grande relevância por levar ao 

questionamento sobre vários outros aspectos que acabam provocando, é necessário buscar 

melhorias para este setor, incentivar a legalização deste (LEIBANTE, 2010). 

 

Os ambulantes de Londrina 

O município de Londrina, fundado no ano de 1934 está localizado no norte do estado 

do Paraná, possui uma população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) no ano de 2015 de 548.249 habitantes.   

No passado a cidade de Londrina enfrentou diversos conflitos entre trabalhadores 

informais e lojistas, onde muito desses trabalhadores informais comercializavam produtos de 

origem pirata por um preço muito inferior àquele das lojas que pagavam impostos. A falta de 

um local apropriado para o comércio de rua fazia com que os ambulantes tomassem as 

calçadas da região central da cidade, assim interferindo no direito de ir e vir dos pedestres. 
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Após anos de estudos a prefeitura criou camelódromos na cidade com intuito de tirar esses 

ambulantes da rua e instala-los em um local propício. 

O centro de Londrina está literalmente ocupado pelos ambulantes e outras 

categorias de trabalhadores informais [...] em alguns trechos, os ambulantes 

ocupam os dois lados da calçada, dificultando o trecho de pedestres, a 

maioria apressada. O movimento dos ambulantes se espalha pelas ruas e 

praças próximas, chegando ao terminal central de ônibus urbano. (ARÁUJO, 

2007, p.3) 

 

Após essa criação de locais apropriados para aqueles comerciantes informais os 

conflitos reduziram, com a criação de leis e o aumento da fiscalização fez com o comercio de 

rua tomasse uma nova forma, onde a maioria dos ambulantes trabalham com produtos 

alimentícios e artesanato. 

Para a obtenção do credenciamento a pessoa física deve se dirigir junto a Companhia 

Municipal de Transito e Urbanização de Londrina com as copias do RG, CPF, comprovante 

de residência e protocolar o requerimento. No mesmo deverá constar até 3 pontos onde 

pretende instalar-se e informar quais os produtos que irá comercializar.  

Após o protocolo a fiscalização irá fazer uma averiguação dos locais indicados 

observando os critérios estabelecidos no Código de Posturas, em seguida o requerimento é 

encaminhado a Comissão de Permanente do Comercio Ambulante. Se o pedido for liberado 

pelo primeiro setor ele é encaminhado para a Vigilância Sanitária para ser tomado as devidas 

providencias. Após essa inspeção e liberação da Vigilância Sanitária e quitada a taxa anual, é 

feito a emissão do Alvara de Licença.  

No contrato de liberação fica previsto que o comerciante é obrigado a pagar uma taxa 

anual a CMTU, onde existem duas categorias de ambulantes: 

- Ambulante com carrinho manual - R$ 129,4914 - taxa anual 

- Ambulante com veículo motorizado - R$ 215,8 - taxa anual 

Londrina possui cerca de 300 ambulantes cadastrados e autorizados pela CMTU a 

atuar na cidade, respeitando seus pontos de venda. Desse número, 95% são comerciantes de 

alimentos. 

Em sua carteirinha de identificação, constarão os seguintes dados: nome do vendedor e 

seu endereço, número de inscrição, indicação das mercadorias que serão vendidas, objeto da 

                                                 
14

Valores estabelecidos no Código Tributário do Município (Lei 7303/97) e corrigidos anualmente. 
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autorização, horário e local estipulado por lei, indicação de forma de exposição e 

acondicionamento da mercadoria e o nome dos seus auxiliares. 

No ano de 2015 houve aproximadamente 400 pedidos de protocolização e 70 

processos estão aguardando a liberação da Comissão de Permanente do Comercio Ambulante. 

Segundo o código de posturas do município de Londrina (Lei n° 11.468/ 2011), 

considera o comerciante informal que possui cadastro junto a CMTU como: 

Art. 77. Considera-se comércio ambulante, a atividade de venda a varejo de: 

leite embalado fermentado com lactobacilos vivos, frutas, salada de frutas, 

mini pizza expressa, salgados, doces, pipocas, lanches, sorvetes, alho, 

hortaliças, caldo-de-cana, cachorro-quente, algodão-doce, beiju, maçã-do-

amor, em embalagem plástica, peças artesanais confeccionadas pelo próprio 

artesão, flores naturais e artificiais, pães, bolos e bolachas, pipas, maranhões, 

produtos naturais, tais como aveia, linhaça, granola, melado de cana-de-

açúcar, mel e ainda, a atividade de conserto de sombrinhas, guarda-chuvas e 

panelas, venda de jornais e revistas realizadas em logradouros públicos ou de 

porta em porta, por pessoas físicas independentes, em locais e horas 

previamente determinados, utilizando-se para isso carrinho de mão ou 

veículo motorizado de pequeno porte (ciclomotor, veículo de passeio e 

utilitários) ou trailers. 

§ 1º Os produtos de origem animal e vegetal, quando manipulados, só 

poderão ser comercializados com registro de origem e licença sanitária 

atualizados. 

§ 2º Os produtos de origem animal e os derivados lácteos deverão ser 

conservados sob refrigeração. 

§ 3º É proibido o exercício do comércio ambulante, fora dos horários e locais 

demarcados. 

§ 4º E proibido o exercício do comércio ambulante, sem a prévia autorização 

do órgão municipal. 

§ 5º Fica proibida a venda ambulante de quaisquer mercadorias não previstas 

neste capítulo. 

§ 6º A venda ambulante de verduras e hortaliças será feita obrigatoriamente 

em veículos ciclomotores ou carrinhos de mão, sendo proibida a 

comercialização ambulante desses produtos nas feiras livres ou nas 

proximidades dos locais onde estas funcionam. 

§ 7º A venda ambulante em veículos motorizados ou trailer será autorizada 

somente em locais fixos. 

§ 8º Fica proibido o comércio de produtos saneantes e domissanitários.  

§ 9º Os produtos referidos no caput deste artigo deverão atender às normas 

de preparo, conservação, higiene e outras pertinentes ao comércio. 
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Dentro do quadrilátero central, composto pela rua Fernando de Noronha, avenida 

Juscelino Kubitscheck, avenida Duque de Caxias e avenida Leste Oeste, será expedido um 

número limite de 200 alvarás para o comércio de rua, segundo o artigo 79 § 2. 

Figura 1 - Quadrilátero central londrinense 

 

Fonte: Google Maps (2016) Organização: Pierolli, 2016 

 

Caso o comerciante fique ausente de seu trabalho pelo excedente de 15 dias sem 

justificativa apresentada a CMTU ele poderá perder o direito daquele ponto, segundo o artigo 

80. 

Conforme o art. 82, é de obrigação de todos os vendedores ambulantes que possuem 

cadastro junto a CMTU: 

 I - Comercializar somente as mercadorias especificadas no Alvará de 

Licença e exercer a atividade nos limites do local demarcado, dentro do 

horário estipulado, sob pena de ter sua autorização revogada e seus produtos 

apreendidos; 

 II - Colocar à venda mercadorias em perfeitas condições de consumo, 

atendido, quanto aos produtos alimentícios ou qualquer outro de interesse da 

Saúde Pública, o disposto no Código Sanitário do Estado; 

 III - portar-se com urbanidade, tanto em relação ao público em geral quanto 

aos colegas de profissão e aos fiscais, de forma a não perturbar a 

tranquilidade pública; 

 IV - Transportar os bens de forma a não impedir ou dificultar o trânsito; 

 V - Acatar ordens da fiscalização, exibindo, quando for o caso, o respectivo 

Alvará de Licença;  

VI - Manter o Alvará de Licença e a Licença Sanitária do Município 

devidamente atualizados e no local de trabalho; 
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 VII - usar Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s condizentes com as 

atividades exercidas;  

 VIII - manter sempre limpo o local onde está exercendo sua atividade, 

colocando lixeira, com tampa acionada por pedal, à disposição do público 

para serem lançados os detritos resultantes do comércio; e  

IX - Recolher os seus instrumentos de trabalho tais como carrinhos e 

veículos motorizados de pequeno porte e trailers, após o encerramento do 

horário de venda, sob pena de autuação. 

 

Figura 2 - Mapeamento dos entrevistados 

 

Fonte: Google Earth (2016) Organização: Pierolli, 2016 

 

A área de estudo corresponde pela rua Sergipe e pelo calçadão de Londrina, onde 

foram abordados os comerciantes ambulantes de diversos ramos alimentícios. Foram 

abordados 26 ambulantes no total, onde 6 deles se recusaram a dar entrevistas. A partir das 

entrevistas foi possível fazer um mapeamento dos pontos de comercialização dos mesmos, 

visto que é proibido a locomoção para vendas. 

 

Resultados e Discussões 

Mais de 50% dos comerciantes entrevistados tem idade acima dos 50 anos, esses 

trabalhadores buscam a informalidade com objetivo de terem uma renda, pois grande parte 

dos entrevistados não possuem outra forma de obtenção de dinheiro e principalmente pela 

autonomia. 
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Gráfico 1 - Tipos de mercadorias comercializadas 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016 

 

Os tipos de mercadorias comercializadas pelos ambulantes, o que mais se encontra no 

comércio é a quantidade de vendedores de lanches chegando ao total de 6 barracas, em 

seguida vem os doces, frutas, alhos, caldo de cana, verduras, pasteis, tapioca e a barraca de 

frutas, sucos e pamonha. Os ambulantes que não concederam entrevistas são: 3 de alhos, 2 de 

frutas e 1 de doces. Alguns que recusaram ser entrevistados não tinham autorização da CMTU 

para desempenhar suas funções, pelo fato de que não comercializavam apenas produtos 

alimentícios e sim produtos ilegais de acordo com código de posturas de Londrina. Apenas 

um dos entrevistados confirmou que atuava de forma irregular e deixou bem claro de que 

outros comerciantes não tinham autorização da CMTU. 

O grau de satisfação dos ambulantes de Londrina em relação ao volume de vendas e 

de renda, 16 entrevistados dizem que as vendas e renda é boa ou regular e apenas conseguem 

atender somente as necessidades básicas, 3 dizem que com a crise em que o Brasil se encontra 

o volume de vendas e renda vem caindo gradativamente e por este motivo está ruim, e apenas 

um entrevistado se diz satisfeito com as vendas e renda. 
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Gráfico 2 - Quantidade de pessoas por família e quantos trabalham 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016 

 

Analisando o gráfico 2 sobre o total de moradores e quantos trabalham para manter a 

renda em sua família, podemos observar que os entrevistados 2, 3, 6, 7, 15, 19 e 20 informam 

que todos em sua família trabalham contribuindo com a renda. O entrevistado 11 diz que 

moram em sua casa 6 pessoas e somente o próprio obtém sua renda para sustentar todos. Com 

estas informações podemos deduzir que os dependentes possam entrar no comércio informal 

por não conseguirem um emprego formal. 

 

Gráfico 3 - Anos trabalhados no mercado informal 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016 
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O gráfico 3 referente ao tempo em anos de trabalho no setor informal, vem para 

comprovar o pensamento de Oliveira (2000) ao dizer que o número de pessoas informais 

tende a aumentar com os anos. No estudo de caso ficou evidente que as pessoas estão 

migrando para essa forma de trabalho, onde vários dos entrevistados estão satisfeitos com o 

modo de vida em que estão vivendo. 

 

Considerações finais 

Este artigo procurou informar as mudanças que o trabalho informal sofreu ao longo de 

décadas, onde os trabalhadores informais passaram por diversas discriminações, mas esta 

visão tem sido rompida com a implantação de leis onde esses trabalhadores são obrigados a se 

readequarem, assim, sendo mais aceitos pela sociedade. O comercio alimentício tem grande 

influência na região central de Londrina, onde recebe grande fluxo de pessoas diariamente e a 

correria do dia a dia faz com que os mesmos procurem uma refeição rápida. A fiscalização 

entra para garantir que esses alimentos estejam a uma qualidade boa para serem consumidos e 

para os comerciantes ambulantes uma das vantagens evidentes é de que ao estarem do lado da 

lei se sentem menos oprimidos. 
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O RURAL E O URBANO NO ESTADO DO PARANÁ 

The Rural and Urban in Parana State 

 

Alberto Alves da Rocha15 

Isabela Barchet16 

 

Eixo Temático: Geografia Urbana, Planejamento e Desenvolvimento Local e Regional  

Resumo 
Este artigo discute as lacunas concernentes à diferenciação e classificação de áreas urbanas e rurais no 

Estado do Paraná, procurando demonstrar que o grau de urbanização apresentado pelo IBGE (2013) 

descaracteriza o cenário econômico e geográfico dessa Unidade Federativa. Mais especificamente, 

pretende-se discutir os desdobramentos da definição normativa de áreas urbanas e rurais vigente no 

Brasil e classificar o espaço paranaense em urbano e rural por meio de um enfoque de abordagem 

territorial. Para tanto, adotar-se-á a proposta defendida por Veiga (2001; 2003) para caracterizar tais 

áreas. A proposta permite a categorização dos municípios paranaenses em três classes distintas: os 

municípios essencialmente rurais, os relativamente rurais e os essencialmente urbanos. Os resultados 

apontam que no Estado do Paraná as regiões rurais, as urbanas e as em transição estão aparentemente 

bem delimitadas. No entanto, apesar do avanço da urbanização em certas áreas, a maior parte dos 

espaços da Unidade Federativa é constituída por municípios rurais. Essa percepção contrapõe a 

afirmação de que 85,3% da população paranaense residem em áreas urbanas uma vez que, segundo a 

proposta metodológica adotada 89% dos municípios do Estado são essencialmente rurais. 

Palavras-chave: Análise Regional; Urbano-Rural; Métodos de Delimitação. 

Abstract 
This paper discusses gaps concerning the differentiation and classification of urban and rural areas in 

Parana State, seeking to demonstrate that the degree of urbanization presented by IBGE (2013) 

mischaracterizes the economic and geographic setting of this Federal Unit. More specifically, it is 

intended to discuss the ramifications of the current regulatory definition of urban and rural areas in 

Brazil and classify urban and rural space of Parana State through a territorial approach. To this end, 

the proposal assumed is defended by Veiga (2001, 2003) to characterize such areas. The proposal 

allows the categorization of municipal districts into three distinct classes: the essentially rural, 

relatively rural, and essentially urban. The results show that in Parana State rural, urban and transition 

areas are apparently well defined. However, despite the advancement of urbanization in certain areas, 

most of the spaces in the State consist of rural areas. This perception contrasts the claim that 85.3% of 

Parana population live in urban areas since, according to the methodological approach adopted, 89% 

of the municipalities of the state are essentially rural. 

Keywords: Regional development; Urban-Rural; Delimitation Methods. 
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Introdução 

A transição da sociedade rural para a urbana tem se estabelecido com um premente 

dinamismo, tornando o meio urbano o centro das decisões políticas, econômicas e sociais do 

século XXI. No passado, alguns autores chegaram a afirmar que, com o avanço da 

modernização, globalização e crescimento econômico, o rural passaria a ocupar uma posição 

cada vez mais secundária no processo de desenvolvimento, ao ponto de considerarem o seu 

possível desaparecimento ou, como sugerido por Lefebvre (1999), existiria uma completa 

urbanização. No entanto, essa visão tem sido claramente questionada por muitos autores que 

atentam para uma inversão dessa hipótese, representada pela revitalização e revalorização do 

meio rural (VEIGA, 2004; BLUME, 2004). 

Entretanto, as diretrizes adotadas na delimitação do espaço urbano e rural provocam 

dissensões entre os teóricos da temática, pois acabam por implicar na subestimação da 

existência do rural e vislumbram o seu possível desaparecimento (ABRAMOVAY, 2000). E 

este posicionamento reflete diretamente no cenário socioeconômico e no planejamento de 

políticas públicas. 

De forma complementar, a análise da evolução do grau de urbanização, que é a razão 

percentual entre a população da área urbana e a população total, no período compreendido 

entre os anos de 1940 e 2009 aponta para uma crescente valorização do espaço urbano no 

Brasil. A região Sul encontra-se inserida neste contexto, e o Estado do Paraná não é exceção, 

tendo como principal característica, a formação de uma rede urbana bem distribuída em seu 

território, todavia, com nítidas áreas de concentração (MOURA; KEINKE, 1999). 

Esta intensificação da urbanização da Região Sul do Brasil inicia-se na década de 

1970, tendo prosseguimento nos anos 1980 e início da década de 1990. Nesse ínterim, 

designa-se pela forte perda de população rural em detrimento do avanço dos núcleos urbanos. 

Em contrapartida, intensifica-se a migração de retorno a partir da década de 1980, impactando 

na configuração da rede urbana de todos Estados da Região Sul. Período que o Paraná eleva 

seu grau de urbanização de 36,1%, em 1970, para mais de 80% em 1991, superando o 

patamar da urbanização brasileira. Em 2010 o Estado registra 85,3% da população vivendo 

em áreas urbanas, enquanto no Brasil são 84,4% (IBGE, 2013). 

No caso do Paraná, de acordo com Moura e Werneck (2001), a Região Metropolitana 

de Curitiba concentra vinte municípios paranaenses, direcionando 59,18% dos investimentos 

previstos, principalmente para o segmento de metalomecânico. Por outro lado, pesa neste 
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Estado, regiões com fragilidades econômicas, baseado em atividades estritamente rurais, e 

outros, que estão passando pelo processo de fortalecimento de sua produção, tendendo a reter 

populações e diversificar as suas atividades. 

Nesse ínterim, considerando as discordâncias e as prolongadas argumentações 

existentes entre os pesquisadores sobre a delimitação do rural e do urbano, o presente estudo 

visa expor e discutir as lacunas concernentes à diferenciação e classificação de áreas urbanas 

e rurais no Estado do Paraná. Em virtude disso, questiona-se se o grau de urbanização do 

Paraná, de 85,3% segundo IBGE (2013), contempla a realidade local e qual a sua implicação 

para a compreensão do espaço rural e urbano. 

Em suma, a proposta geral é demonstrar que o grau de urbanização do Estado do 

Paraná descaracteriza o cenário econômico e geográfico desse espaço. Especificamente, 

pretende-se discutir os desdobramentos da definição normativa de espaço urbano e rural 

vigente no Brasil e classificar o espaço paranaense em urbano e rural por meio de um enfoque 

de abordagem territorial. 

Para tanto, adotar-se-á a proposta defendida por Veiga (2001; 2003) para caracterizar 

áreas urbanas e áreas rurais. O artigo compreende, além desta introdução, mais quatro seções. 

Na seção seguinte serão discutidos de forma breve aspectos do rural e do urbano, bem como a 

dificuldade e as limitações dos usuais métodos para delinear esses espaços. A seção 3 esboça 

a proposta metodológica adotada por este artigo. As seções 4 e 5 trazem, respectivamente, a 

discussões dos resultados encontrados para o Estado do Paraná e algumas considerações 

finais. 

Sobre o rural e o urbano 

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apoia-se na 

normatização legalmente instituída nos critérios políticos e administrativos que transcorrem 

da demarcação dos perímetros urbanos pelo poder público local (executivo e legislativo 

municipal) para caracterizar a localização de espaços urbanos e rurais. Contudo, conforme 

será exposto no decorrer deste artigo, após o início do século XXI, simultaneamente ao 

avanço da modernização e crescimento dos centros urbanos, tem se verificado um processo de 

valorização do meio rural, decorrente de uma transformação econômica e socioambiental, 

tornando controversa a simplificação excessiva que exclui importantes elementos que devem 

ser considerados ao se caracterizar o meio rural e urbano. 
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A distinção entre campo e cidade (rural e urbano) é emblemática, uma vez que no 

Paraná algumas áreas rurais ainda acolhem moradores cujas atividades estão ligadas 

especificamente ao trabalho no campo e sua renda é o resultado da produção rural, por outro 

lado, a cidade não é habitada somente por uma sociedade que executa trabalhos específicos 

para o comércio e a indústria. Além disso, em áreas rurais há habitantes que desenvolvem 

atividades predominantemente urbanas e nas cidades também há moradores cujas atividades 

estão direcionadas para a produção agropecuária, e que ali residem por comodidade e pela 

infraestrutura oferecida. Assim sendo, o urbano e o rural não é só uma definição de uso, é 

também uma definição técnica e legal do Estado: 

[…] não é a cidade que, por oposição, define o campo e seus habitantes, mas 

sim o Estado. Este dispõe de natureza jurídica e política que disciplinam […] 

na obrigação de pagar impostos, na obediência a códigos escritos que 

impõem uma verdade legal à propriedade da terra […] (MOURA, 1988, pp. 

14-15). 

 

O arquiteto Monte-Mór (2006) ressalta que o desenvolvimento da urbanização mudou 

o caráter da cidade, que passou a não mais controlar e comercializar a produção do campo, 

mas também a agregar valor aos produtos. E o campo, até então predominantemente isolado e 

autossuficiente, passou a depender da cidade. 

Assim sendo, Lefebvre (1999) associa a composição industrial à sociedade urbana, 

cuja organização resulta da dominação e absorção da produção agrícola. O autor aponta que a 

urbanização é um processo de transformação com bases econômicas, pois à medida que os 

meios de produção se concentram espacialmente e temporalmente, a população passa a se 

organizar em torno dos mesmos. 

Desse modo, a cidade tende a representar o lócus no qual se concentra a 

comercialização e posteriormente, a transformação da produção originária do campo e, 

visando à maximização do excedente, organiza a força de trabalho e o capital de tal forma que 

garanta a regularidade dessa atividade (SINGER, 1973). Cujo resultado desse processo é a 

projeção da cidade em detrimento do rural: “a produção do campo só se realizava na praça de 

mercado, modificando e ampliando a dominação da cidade sobre o campo” (MONTE-MÓR, 

2006, p. 8). Assim, percebe-se que a visão teórica que limita o espaço rural meramente ao que 

não é urbano deriva da construção econômica e política da organização social do homem em 

comunidades ou núcleos. 
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Entretanto, mediante uma análise mais criteriosa, percebe-se que o rural assume 

importância cada vez mais crescente, pois o avanço da sociedade, a globalização e a 

urbanização têm provocado um fenômeno interessante, observado através da revalorização do 

rural. O meio rural passa a atrair população por oferecer tranquilidade, silêncio, ar puro, 

contato com a natureza, ou seja, passa a representar um refúgio à vida moderna (VEIGA, 

2006). 

Segundo Abramovay (2000), três aspectos básicos caracterizam o meio rural: a relação 

com a natureza, a importância das áreas não densamente povoadas e a dependência do sistema 

urbano, pois o bem-estar econômico das áreas de povoamento mais disperso depende da 

atividade econômica das cidades próximas e mesmo dos grandes centros urbanos mais 

afastados. Nesse ponto, Abramovay (2003), mostra que as publicações censitárias apontam 

para o esvaziamento do meio rural, sem que haja quaisquer constatações. Considerando o 

evento como um avanço tecnológico e um progresso produtivo. No entanto o autor descreve 

uma fatia da população que está fazendo o caminho inverso do êxodo rural, ou seja, alguns 

dados apontam para a migração do homem da cidade para o campo em busca da qualidade de 

vida, onde alguns municípios com alto índice de desenvolvimento humano são 

eminentemente rurais. 

Diante disso, Leeuwen (2010) corrobora argumentando que três elementos devem ser 

analisados e considerados no momento de distinguir o rural do urbano. O elemento ecológico 

baseia-se na densidade populacional para delimitar áreas rurais e urbanas. O elemento 

econômico define o rural como a área na qual a maior parte das atividades desempenhadas é 

agrícola e, a área urbana corresponderia ao espaço em que a maior parte das atividades são 

não-agrícolas. O terceiro e último elemento é marcado por sua dificuldade em identificar o 

caráter social da área. 

De modo geral, a procura por uma definição e delimitação do rural e do urbano segue 

diferentes critérios de acordo com cada país, em função das formas efetivas de ocupação 

territorial, da evolução histórica e das concepções predominantes em cada um deles. A 

questão central dessa problemática engendra-se na normativa que define o perímetro urbano 

do município, pois, o rural, é determinado mediante critério residual (BLUME, 2004). 

Essa normativa, prevista legalmente no Brasil para se diferenciar o urbano e o rural é 

fonte de inúmeras críticas, uma vez que após 2006, registrou-se expressiva alteração da área 

urbana nos municípios brasileiros em comparação ao Censo de 2001. Entre as razões que 
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justificam esse aumento, Umbelino e Barbieri (2008) citam a elevação da arrecadação 

municipal decorrente do uso do solo urbano, inclusão dentro do perímetro urbano dos 

condomínios fechados e bairros afastados, que até então eram localizados na área rural. 

Segundo os autores, essa delimitação representa uma forma legal de prever os limites de 

expansão da mancha urbana municipal. 

Aspectos metodológicos 

A fim de caracterizar o espaço rural e o urbano no Paraná, o presente artigo adota a 

proposta metodológica de Veiga (2001; 2003). O autor sugere que a classificação das áreas 

rurais e urbanas seja realizada por meio de uma abordagem territorial alicerçada em critérios 

de densidade demográfica, mas combinada com determinado patamar populacional. Dessa 

forma, a proposta permite a caracterização das áreas pela sua rarefação populacional.  

A metodologia sugerida por Veiga (2001; 2003) recorre ao nível escalar territorial 

local para realizar o recorte diferenciado entre o rural e o urbano, ou seja, neste nível, os 

municípios são as unidades locais para operacionalizar a metodologia. Ao utilizar o município 

como unidade analítica, o autor elimina o inconveniente de generalizações e 

homogeneizações indevidas, possibilitando uma análise mais criteriosa sobre as 

particularidades da estrutura produtiva regional. Ao determinar que os municípios sejam 

unidades locais, e seguindo os critérios da abordagem territorial proposta, é possível 

considerá-los em três classes distintas: os municípios essencialmente rurais ou de pequeno 

porte, os relativamente rurais ou de médio porte, e os essencialmente urbanos ou centros 

urbanos, conforme pode ser averiguado na Figura 1. 

Figura 1 – Critérios da abordagem territorial 

Essencialmente rurais 

 

Pop. < 50 mil hab. e densidade 

< 80 hab/km2 

Relativamente rurais 

 

Pop. 50 – 100 mil hab. 

ou densidade > 80 hab/km2 

Essencialmente urbano 

 

Pop. > 100 mil hab. e densidade > 

80 hab/km2 

Fonte: Elaborado pelos autores conforme Veiga (2001; 2003) 

Em suma, os municípios Essencialmente Rurais são definidos como os que 

simultaneamente apresentam menos de 50.000 habitantes e menos 80 hab/km2 de densidade 

demográfica. Os municípios Relativamente Rurais correspondem aos que apresentam 
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população total no intervalo de 50.000 a 100.000 habitantes ou onde a densidade demográfica 

supere 80 hab/km2 mesmo que tenham menos de 50.000 habitantes. E por fim, os municípios 

Essencialmente Urbanos serão os que apresentarem população total superior a 100.000 

habitantes e densidade demográfica maior que 80 hab/km2. Esse último recorte tem aspectos 

delimitadores incorporados do estudo IPEA, IBGE, UNICAMP/IE/NESUR (2001). 

Acredita-se que o instrumental do autor seja o mais coerente com a dinâmica territorial 

do Sul, uma vez que as unidades federativas que compõe essa Região apresentam um número 

relativamente pequeno de municípios, dispersamente distribuídos no território. Alia-se a esse 

cenário, a estrutura socioeconômica e demográfica do Paraná, na qual centros urbanos 

complexos caracterizados pela forte concentração de população e renda como, por exemplo, a 

Região Metropolitana de Curitiba e a região de Londrina-Maringá, coexistem com extensas 

áreas rurais, em processo de esvaziamento.  

Resultados e Discussão 

Para entender a relação rural-urbano no Estado do Paraná cabe inicialmente buscar em 

sua história de colonização e ocupação as transformações que deram origem a essa realidade. 

Conforme relata Balhana et al. (1969), a Grande Região Paraná Tradicional, ocupada desde o 

século XVI, serviu de espaço de passagem dos tropeiros do Sul para o Norte do país. Em 

tempo posterior, essa região participou da economia brasileira com a exportação da erva mate. 

A ocupação da Grande Região Norte, concomitante com a ocupação da Grande Região 

Sudoeste do Paraná, representou a alavanca para uma formação territorial urbano-rural bem 

destacada.  

Para Padis (2006), o sistema de colonização realizado pelas companhias 

colonizadoras, através da comercialização de pequenos lotes, juntamente com a criação de 

vilas e povoados, distanciados uns dos outros de forma bem distribuída, abriu o caminho para 

a construção atual do espaço urbano e rural paranaense, não sem antes passar por diversos 

ciclos econômicos e pela evolução tecnológica da produção agrícola e da expulsão da 

população rural. De forma complementar, a dinâmica do crescimento populacional no Estado 

do Paraná aconteceu de forma diferenciada, no qual alguns municípios tiveram a sua 

população gradativamente reduzida, enquanto outros responderam às políticas econômicas de 

crescimento e de desenvolvimento, visualizadas no aumento populacional. 

Conforme evidenciado pela tabela 1, no ano de 2010, o município de Curitiba 
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apresentava mais de 1,7 milhão de habitantes; Londrina superava o patamar de meio milhão 

de habitantes, e outros 15 municípios paranaenses possuíam mais de 100 mil habitantes. No 

entanto a maior concentração de habitantes por km² está na Mesorregião Metropolitana de 

Curitiba. 

Tabela 1 – Distribuição da população no Estado do Paraná 

Município População Hab/km² 

Curitiba 1.751.907 4022,79 

Londrina 506.701 305,87 

Maringá 357.077 734,07 

Ponta Grossa 311.611 153,83 

Cascavel 286.205 136,85 

Foz do Iguaçu 256.088 419,67 

Colombo 212.967 1076,65 

Fonte: Elaborado pelos autores com base no Censo Demográfico (2010) 

Para Cigolini (2009), no final da década de 80 e início dos anos 90, a estruturação da 

rede urbana paranaense seguiu um novo conceito, mais populista e sob o contexto da 

Constituição Brasileira, em que a lógica da emancipação municipal toma rumos políticos, de 

forma que os municípios criados neste período não seriam uma necessidade. A tabela 2 

apresenta a evolução da malha municipal do Estado do Paraná entre 1980 e 2010. Entretanto 

esse evento não seria uma exclusividade do Estado paranaense, os estudos de Théry (2008) 

mostra que a malha municipal brasileira foi desenhada e formatada durante mais de quatro 

séculos de remanejamentos incessantes, de modo a acomodar uma população que foi 

multiplicada por dez só durante o último século. Isso, vez com o que Brasil possua municípios 

minúsculos e outros com grandes dimensões territoriais. 

Tabela 2 – Evolução dos municípios paranaenses 

Habitantes 
Número de municípios paranaenses 

1980 1991 2000 2010 

1.000 a 4.999 36 42 95 98 

5.000 a 9.999 68 89 121 105 

10.000 a 19.999 85 106 102 109 

20.000 a 49.999 75 59 51 55 

 50.000 a 99.999 18 15 18 14 

100.000 a 199.999 7 8 5 10 

Acima de 200.000 1 5 7 8 

Total 290 324 399 399 

Fonte: Elaborado pelos autores com base no Censo Demográfico (2010) 
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A crítica feita por Veiga (2001; 2003) em relação à metodologia utilizada pelo IBGE 

para caracterizar espaço rural de espaço urbano instaura-se a partir desse contexto. Uma vez 

que ao adotar a Lei do perímetro urbano e definir o espaço rural por critério residual, o Estado 

do Paraná é caracterizado por um alto grau de urbanização, induzindo à afirmação de que 

85,3% da população paranaense vivem em áreas urbanas, enquanto que dados mais 

detalhados mostram que a maior parte reside em municípios com até 50 mil habitantes. 

Segundo o autor,  

[...] infelizmente, o entendimento do processo de urbanização do Brasil é 

atrapalhado por uma regra que é única no mundo. O país considera urbana 

toda sede de município (cidade) e de distrito (vila), sejam quais forem suas 

características estruturais ou funcionais [...] (VEIGA, p. 11, 2003). 

Ao operacionalizar a abordagem territorial local por Veiga (2001; 2003) para o Estado 

do Paraná, pode-se averiguar pela Figura 2 que os municípios classificados como 

essencialmente urbanos caracterizam, em sua maioria, agrupamentos urbanos dispersos pelo 

Estado, abrigando em torno de 47,7% da população, porém localizados de forma recorrente 

no Leste e no Norte do mesmo, abrangendo a Região Metropolitana de Curitiba e o Norte 

Central, respectivamente. Essas localidades encontram-se no intitulado “anel de integração do 

Paraná”, que consiste em uma malha rodoviária que interligam os municípios polos (Curitiba, 

Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Paranavaí, Campo 

Mourão e Paranaguá). Em conjunto, esses municípios representam mais de 36% da população 

paranaense. A função desta infraestrutura é melhorar o tráfego de produtos, serviços e 

informações dentro do Paraná, tendo como destino final o porto de Paranaguá (RIPPEL; 

FERRERA DE LIMA, 2009).  

Para Raiher e Ferrera de Lima (2010), a infraestrutura rodoviária, ferroviária e dos 

sistemas de comunicação são componentes essenciais para garantir a ocupação da terra, seja 

ela rural ou urbana, e tem o objetivo de garantir a interação entre atividades que estão 

separada s espacialmente. 
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Figura 2 - Classificação dos Municípios do Paraná em rural e urbano 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com base em IBGE (2013). 

Esta percepção demonstra que o urbano no Paraná está diretamente interligado com a 

dinâmica produtiva estadual, pois são áreas que conseguem reter e adensar populações devido 

a fatores econômicos. Porém, a concepção de Veiga (2001) detecta pontos essencialmente 

urbanos que não pertencem ao trecho do “anel de integração do Paraná”, como é o caso dos 

municípios de Toledo (Oeste) e Umuarama (Noroeste). O primeiro insere-se no contexto 

produtivo através das agroindústrias e medicamentos. Em relação ao segundo, a sua base 

econômica está no processamento de alimentos, e fabricação de bebidas. Portanto, são duas 

localidades que aproveitam das atividades rurais, adensando e processando os produtos do 

campo.  

De forma complementar, existem aqueles municípios situados no “anel de integração”, 

mas que se encontra em estágio de transição (relativamente rural), um exemplo disso é a 

localidade de Guarapuava (Centro Sul), a mesma possui como característica uma grande 

dimensão geográfica (3116.3 km²) e uma produção agrícola de alta demanda tecnológica, 

fatores restritivos para o adensamento da população. Contudo, devido a sua localização frente 

ao continuum que a coloca no eixo viário e entre os espaços urbanos mais desenvolvidos, tem 

a tendência de mudar sua condição para “essencialmente urbano” nas próximas décadas.  

Por outro lado, municípios que possuem as mesmas características, e não estão 

localizados neste anel, tendem a permanecer na condição de “relativamente rural”. Nota-se 

esta percepção nos municípios da Mesorregião do Sudoeste Paranaense (Francisco Beltrão, 
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Pato Branco e Dois Vizinhos), nos municípios da Mesorregião Sudeste (União da Vitória e 

Irati), e nos municípios de Campo Mourão e Paranavaí na Mesorregião Centro Ocidental e 

Noroeste paranaense, respectivamente. Esses municípios deverão buscar alguma alternativa 

para reestruturar-se economicamente, gerando uma oportunidade de inserção na dinâmica 

produtiva regional, do mesmo modo como ocorreu com os municípios de Toledo e 

Umuarama, que tiveram participação, por exemplo, na implantação de infraestrutura viária 

para o escoamento da produção. 

Complementando estas observações, em relação ao total de municípios paranaenses 

analisados, os municípios essencialmente rurais representam mais de 89% das unidades 

territoriais, ficando próximo da média nacional de áreas essencialmente rurais, de acordo com 

a proposta de Veiga (2001; 2003); e considerando que os municípios caracterizados como 

rurais (relativamente e essencialmente) e essencialmente urbanos representam, 

respectivamente, 95,7% e 4,3% das unidades territoriais do Estado do Paraná pode-se 

averiguar a influência dos municípios rurais no Estado, haja vista que os mesmos expressam 

destacada parcela percentual. A tabela 3 demonstra essa representatividade, principalmente 

em termos de população e superfície. 

Tabela 3 – A proposta de Veiga (2001; 2003) para o Estado do Paraná 

Municípios Quant. População % 
Área 

(km2) 
% 

Municípios Essencialmente 

Rurais 

355 3.893.366 37,28 167.433 84,00 

Municípios Relativamente 

Rurais 

27 1.567.155 15,00 17.207,4 8,63  

Municípios Essencialmente 

Urbanos 

17 4.984.005 47,72 14.676,2 7,36  

Total 399 10.444.526 100 199.316 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

A tabela acima demonstra que 37,28% da população do Paraná residem em municípios 

categorizados como essencialmente rurais, e estes equivalem a uma área relativa a 84% da 

superfície total do Estado. Por outro lado, destaca-se que os municípios essencialmente 

urbanos representam 7,36% da área do Estado, mas abrigam 47,7% da população. 

Portanto, apesar da importância econômica dos municípios essencialmente urbanos, os 

essencialmente rurais possuem uma função complementar, abastecendo os polos paranaenses 

com gêneros provenientes do campo, ou até sendo um refúgio para aqueles que desejam evitar 
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o modo de vida urbano. Sendo assim, torna-se mais uma evidência de que o rural e o urbano 

convivem em uma relação simbiótica no mesmo território. De forma complementar, realiza-se 

uma análise mais precisa sobre as áreas onde se nota agrupamentos de municípios 

essencialmente urbano e relativamente rural no Estado do Paraná. Estas áreas tendem a 

possuir uma dinâmica própria, podendo ser regiões integralmente produtivas. 

A figura 3 a seguir expõe os dois agrupamentos identificados. Os mesmos encontram-

se na Região Norte e na Região Metropolitana de Curitiba. 

Figura 3 - Agrupamentos essencialmente urbano/relativamente rural no Paraná – 2013 

 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em IBGE (2013) 

O maior agrupamento é formado por dezesseis municípios, iniciando em Ponta 

Grossa, passando por alguns municípios da Região Metropolitana de Curitiba (inclusive a 

capital) e finalizando em Paranaguá. Esse agrupamento, de acordo com a tabela 4, possui o 

maior número de municípios essencialmente urbanos, além da maior população e densidade 

demográfica. Esta observação explica porque a maior parte dos investimentos públicos 

direciona para esta região. 
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Tabela 4 – Agrupamentos para o Estado do Paraná 

Aglomeração 

Ponta Grossa 

Curitiba 

Paranaguá 

Londrina 

Maringá 
Total 

População (%) 33.22 13.19 46.41 

Área total (%) 5.07 2.49 7.55 

Municípios Essencialmente Urbanos 8 4 12 

Municípios Relativamente Rurais 8 7 15 

Fonte: Dados da pesquisa 

O outro agrupamento detectado encontra-se no Norte Paranaense e engloba os 

municípios de Londrina e Maringá, além de outros nove municípios situados no entorno 

dessas duas maiores cidades, totalizando um agrupamento com onze municípios. Esse 

agrupamento surge como uma nova região urbana no Paraná, apesar da necessidade de 

absorver mais municípios vizinhos. No futuro, caso esse agrupamento consiga aumentar a sua 

força de atração e dinamizar outros municípios ao seu entorno, poderá talvez contrabalancear 

a polarização exercida pela capital paranaense, e sua área de influência. 

Ressalta-se que no Oeste Paranaense, há a formação de um pequeno aglomerado, 

porém desconsiderado nesta análise em função das características estritamente rurais de sua 

vizinhança. Entretanto, ao redirecionar investimentos públicos para municípios relativamente 

rurais, pode-se impulsionar o surgimento de outros agrupamentos no Paraná, como ocorre 

recentemente no eixo Londrina-Maringá. Os municípios Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo no 

Oeste Paranaense possuem esta potencialidade. 

Além disso, os municípios essencialmente rurais podem beneficiar-se desta 

“multipolarização”, ao abastecer com gêneros alimentícios estes novos mercados 

consumidores. Contudo, este avanço ameaça a principal característica destes municípios, que 

é o estilo de vida, diferente da correria observado nas grandes cidades. 

Por fim, visto que o desenvolvimento socioeconômico dos municípios paranaenses é, 

por vezes, desigual e contraditório em si, é necessário gestar o futuro das “regiões rurais” e 

executar: 

[...] articulações intermunicipais capazes de diagnosticar as aptidões dos 

territórios que compartilham, formular um plano de desenvolvimento 

microrregional e viabilizar seu financiamento com apoio governamental [...] 

(VEIGA, p. 128, 2003). 

 

Assim, entende-se que é fundamental a criação de um programa federal cujo objetivo 
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seja realizar o desenvolvimento sustentável do Brasil rural, com abrangência em todas as 

esferas de produção. 

Considerações Finais 

A metodologia proposta por Veiga (2001; 2003) atende ao propósito deste artigo, 

detectando municípios essencialmente urbanos além dos eixos econômicos, no caso o “anel 

da integração econômico do Paraná”. Contudo, o procedimento metodológico detectou apenas 

dois municípios com esta característica, que se localizam fora deste trecho rodoviário: Toledo 

e Umuarama. Esta observação demonstra que a localização geográfica é um fator importante 

para que algumas localidades se tornem centro de referência regional. 

Os principais resultados obtidos por este artigo demonstram que em relação aos 399 

municípios paranaenses, a maioria encontra-se no patamar relativamente rural ou 

essencialmente rural. Por outro lado, existe uma concentração da população paranaense que 

reside em poucos municípios, destacando dois agrupamentos: Ponta Grossa-Curitiba-

Paranaguá e Londrina-Maringá. Através desses resultados, nota-se que o urbano e o rural, 

tendem a conviver dentro do território paranaense, mesmo com o avanço das aglomerações 

populacionais, sendo assim, difícil de afirmar que o Estado do Paraná é particularmente 

formado por núcleos urbanos. Portanto, devem-se aprofundar os estudos sobre as relações 

socioeconômicas entre os municípios deste território. 

Por último, sugere-se que as políticas de planejamento regional levem em 

consideração a estrutura do município, e a sua relação com os demais. A importância de 

adotar esta medida consiste em alavancar o surgimento de novos polos em outras regiões 

paranaenses, que podem realizar a função de reter e adensar a produção regional. 
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Eixo Temático: Geografia Urbana, Planejamento e Desenvolvimento Local e Regional 

Resumo 
Devido ao crescimento das cidades nas últimas décadas, principalmente nos grandes centros urbanos, 

percebe-se que o fluxo de veículos tem aumentado em proporções elevadas, comparando-se com o 

despreparo do poder público e da própria população em criar e seguir medidas com o intuito de 

oferecer melhor mobilidade no trânsito. Este trabalho tem como objetivos propor a regulamentação 

das vias e a criação de uma ciclovia na cidade Ituiutaba-MG. Será proposta a criação de ciclovias tanto 

na área central, quanto nas principais vias da cidade que dão acesso a esta área. As metodologias 

utilizadas para a realização da proposta deste plano consistiram em: a) levantamento e leitura de 

trabalhos que comtemplassem discussões sobre espaço urbano, planejamento urbano, trabalhos 

técnicos sobre a implantação de ciclovias, b) trabalhos de campo e observações diárias na área de 

estudo, c) levantamento dos principais problemas da área central em relação à mobilidade urbana e 

trânsito, d) mapeamento de Ituiutaba com o modelo proposto para a implantação das ciclovias. 

Palavras-chave: espaço urbano, planejamento urbano, ciclovias. 

  

Abstract 
The growth of cities, especially in large urban centers in recent decades, brought an increase of traffic 

flow. Also emerges the unpreparedness of the government and the population to implement actions in 

order to provide better mobility in traffic. This work aims to propose the regulation and the creation of 

a bike lane in Ituiutaba-MG city. It will be proposed to create bike lane in the central area, as the main 

roads in the city that provide access to the central area. The methodologies used to create this proposal 

were: a) survey and reading works that discussions on urban space, urban planning and technical work 

on the implementation of bike lane, b) field work and daily observations in the study area, c) survey of 

the main problems of the central area in relation to urban mobility and traffic, d) mapping Ituiutaba 

with the proposed model for the implementation of bike lane.. 

Keywords: Urban Space, Urban Planning, Bike Line. 
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Introdução  

Devido ao crescimento das cidades nas últimas décadas, principalmente nos grandes 

centros urbanos, percebe-se que o fluxo de veículos tem aumentado em proporções elevadas, 

comparando-se com o despreparo do poder público e da própria população em criar e seguir 

medidas com o intuito de oferecer melhor mobilidade no trânsito.  

 Entende-se que em Ituiutaba-MG, cidade de estudo deste plano, existe um fluxo de 

veículos intenso na área central, que causa sérios transtornos a população, seja ela pedestre, os 

próprios motoristas, e principalmente os ciclistas. Estes últimos não possuem infraestrutura 

adequada para sua circulação com segurança, pois dividem as mesmas vias de circulação com 

os motociclistas, automóveis e veículos pesados como o próprio transporte público, e até 

mesmo caminhões de carga. 

 É perceptível, portanto, que para amenizar o próprio fluxo de veículos individuais 

automotores, é necessário criar-se uma ciclovia para se ter um espaço de circulação próprio 

para as bicicletas, e isso, igualmente incentivaria o uso deste meio de transporte, o que 

poderia reduzir o fluxo de veículos motorizados. Ainda, a utilização de veículos de tração 

humana em detrimento dos automotores, reduz a emissão de poluentes na atmosfera e 

contribuem para o não aquecimento local. 

 Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivos propor a regulamentação das 

vias e a criação de uma ciclovia na cidade em estudo. Será proposta a criação de ciclovias 

tanto na área central, quanto nas principais vias da cidade que dão acesso a esta área. 

As metodologias utilizadas para a realização da proposta deste plano consistiram em: 

a) levantamento e leitura de trabalhos que comtemplassem discussões sobre espaço urbano, 

planejamento urbano, trabalhos técnicos sobre a implantação de ciclovias, b) trabalhos de 

campo e observações diárias na área de estudo, c) levantamento dos principais problemas da 

área central em relação à mobilidade urbana e trânsito d) mapeamento de Ituiutaba com o 

modelo proposto para a implantação das ciclovias. 

Este trabalho se encontra estruturado em três partes, na qual a primeira parte 

apresenta-se as discussões teóricas de diversos autores como Sposito (2000), Santos (2005), 

entre diversos outros. A segunda parte apresenta os resultados e discussões alcançados pelo 

presente plano, como o modelo de implantação de ciclovias pensado e elaborado para a cidade 

de Ituiutaba. E por fim, em uma ultima parte encontra-se as considerações finais do trabalho. 
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Referencial teórico 

Introduzindo a discussão da problemática urbana pós Revolução Industrial, Sposito 

(2000, p.54-55) argumenta que o crescimento da população não acompanhou, em mesmo 

ritmo, a demanda pelo crescimento territorial. A terra torna-se mercadoria no mesmo ritmo 

que o modo de produção capitalista reproduzia-se, e como consequência, houve o 

adensamento habitacional e a formação de periferias. Estas de início eram formadas tanto por 

bairros pobres habitadas por assalariados e migrantes do campo, quanto por bairros ricos para 

atender as classes médias altas que se retiraram da área central, pois almejavam locais menos 

compactos, visto que a partir de então, casas apertadas, indústrias e barracões eram comuns na 

área central. 

Percebe-se que a problemática urbana acentua-se, e demonstra que a falta de 

planejamento urbano transformou aquelas cidades que antes eram pontos de encontros entre 

burgueses, em grandes centros adensados, carregados de problemas ambientais e sociais: 

As ruas eram estreitas demais, principalmente no centro, e insuficientes para 

a circulação das pessoas, dos veículos puxados por animais, para o 

escoamento do esgoto, criação de porcos, e ainda local de brincadeiras das 

crianças. As casas eram muito pequenas. Muitas continham as mesmas 

acomodações de moradias de campo, mas a falta de espaço ao redor delas se 

constituía em séria dificuldade para a eliminação do lixo, para a ventilação, 

insolação, para a realização de alguns trabalhos domésticos. (SPOSITO, 

2000, p.55). 

 

   Embora esta realidade fosse comum nas cidades pós-industriais, os reflexos deste 

processo permanecem até hoje. É comum nos centros das grandes e médias cidades, a 

dificuldade encontrada na circulação de pessoas e automóveis; a falta de saneamento básico 

permanecem nas novas periferias; o lixo produzido ainda é queimado ou jogado na beira de 

cursos de água; a falta de áreas verdes e a verticalização crescente impedem uma boa 

circulação do ar; entre vários outros problemas socioambientais que, se não são frutos diretos 

dos que aconteceram no passado devido ao não planejamento, são realidades que se 

reproduzem devido a ineficácia do Estado, a mesma observada no mundo pós-

industrialização. 

No Brasil, a industrialização emerge principalmente no século XX, e contíguo a ela, o 

processo de urbanização acentuada e migrações que não ofereceram a população condições 

adequadas de vida. Deste modo, na segunda metade do século XX o Brasil vivenciou um 

rápido processo de urbanização. As migrações do campo para as cidades intensificaram-se, 
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dando a esta um rápido crescimento desordenado, resultado das desigualdades sociais. Nesta 

conjuntura, Santos (2005, p.69) afirma que a partir de 1950 alcança-se um novo patamar no 

que tange o processo de urbanização: inicialmente teve-se ascensão nos números da 

população com mais de 20 mil habitantes, logo, em meados de 1970, este processo 

concentrou-se aumentando o número de cidades consideradas de tamanho intermédio, levando 

finalmente ao crescimento das “grandes” cidades médias. 

Deste modo, o lugar de residência da população brasileira inverteu-se entre 1940 a 

1980. Assim, "a taxa de urbanização era de 26,35%, em 1980 alcança 68,86%. Nesses 

quarenta anos, triplica a população total do Brasil, ao passo que a população urbana se 

multiplica por sete vezes e meia" (SANTOS, 2005, p.29). Não pretende-se afirmar que, com 

essa nova configuração do espaço urbano, este apresenta-se desarticulado com o campo. Pelo 

contrário, conforme aponta Sposito (2000, p.63) o "modo de produção não produz cidades de 

um lado e campo de outro" visto que "esta produção compreende uma totalidade, com uma 

articulação intensa entre estes dois espaços". Isso implica em um planejamento do espaço 

urbano que considere esta interdependência entre o campo e as cidades, de tal modo que 

analise essa relação ambígua como organizadora dos problemas ambientais e sociais no 

urbano. 

Nesta conjuntura, sugere-se a existência de políticas públicas que planejem o urbano, 

para oferecer condições de vida adequadas a população. No entanto, embora as políticas 

sejam necessárias, em um Estado capitalista estas questões são tratadas de forma superficial: 

Com diferença de grau e de intensidade, todas as cidades brasileiras exibem 

problemáticas parecidas. O seu tamanho, tipo de atividade, região em que se 

inserem etc. São elementos de diferenciação, mas em todas elas problemas 

como os do emprego, da habitação, dos transportes, do lazer, da água, dos 

esgotos, da educação e saúde, são genéricos e revelam enormes carências. 

Quanto maior a cidade, mais visível se tornam essas mazelas. Isso era menos 

verdade na primeira metade deste século, mas a urbanização corporativa, isto 

é, empreendida sob o comando dos interesses de grandes firmas, constitui 

um receptáculo das consequências de uma expansão capitalista devorante 

dos recursos públicos, uma vez que estes são orientados para os 

investimentos econômicos, em detrimento dos gastos sociais. (SANTOS, 

2005, p.95). 

 

Esta urbanização corporativa impossibilita ou pelo menos retém recursos 

governamentais que deveriam ser investidos na construção de uma cidade menos excludente. 

Nesta perspectiva Cordeiro (2008, p.45) destaca que "as políticas públicas, com o intuito de 

nortear soluções para a problemática social, compreendem estratégias de grande relevância 
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para o enfrentamento das necessidades e o desenvolvimento de ações sistemáticas” e 

complementa dizendo que para isso é necessário à existência de distintos atores “norteados 

por diferentes interesses e poder de barganha político-econômica, como também a negociação 

de concepções de mundo, estratégias de ação e campos de luta por direitos e deveres sociais”. 

Assim sendo, para que as políticas públicas tenham efeito, devem-se selecionar critérios de 

pesquisa, para alcançarem-se resultados satisfatórios.  

Acredita-se que, diante dos vários problemas socioambientais gerados pela urbanização 

não planejada dos últimos anos, comandados pelo capital na reprodução das desigualdades 

sociais, necessita-se da atuação primária dos governos locais no sentido de facilitarem o 

desenvolvimento de projetos, dos quais precisam ter efetivamente a participação não apenas 

dos municípios, mas também do poder privado e, sobretudo da comunidade.  

Nesta discussão, Carvalho (2009, p.22) é enfático ao afirmar que o planejamento 

precede a intervenção aos problemas encontrados no urbano, pois o diagnóstico com as 

possíveis causas devem ser conhecidos para que atitudes prudentes sejam tomadas. Deste 

modo, 

a política de planejamento urbano compreenderia, antes de tudo, a 

coordenação de decisões e ações públicas no tempo e no espaço, que, 

tomando como referência o problema urbano como campo privilegiado para 

intervenção, visariam promover o desenvolvimento das cidades. Por meio do 

planejamento fazem-se o reconhecimento dos problemas, seu diagnóstico e 

as indicações para solução. (CARVALHO, 2009, p22). 

 

Portanto, entende-se que as cidades brasileiras, com toda a complexidade e 

individualidade de cada espaço urbano, correspondem a locais onde as intervenções 

provenientes do Estado com o auxílio e participação popular e privada não devem ser 

negligenciados, pois são indispensáveis devido à complexidade dos problemas 

socioambientais encontrados hoje no urbano. 

 

Resultados e Discussão  

Pensando na questão do planejamento urbano, o plano de regulamentação das vias e a 

criação de ciclovias na área central de Ituiutaba-MG surgiu da necessidade de se pensar, 

propor estratégias e ações para minimizar os vários problemas encontrados pelos indivíduos 

deste espaço no que se refere ao trânsito e mobilidade urbana, tendo como foco principal a 
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questão da mobilidade por parte dos ciclistas, mas porém sem negligenciar os outros atores 

sociais envolvidos no processo. 

Segundo o ministério das cidades mobilidade urbana é: 

um atributo das cidades e se refere à facilidade de deslocamentos de pessoas 

e bens no espaço urbano. Tais deslocamentos são feitos através de veículos, 

vias e toda a infra-estrutura (vias, calçadas, etc) que possibilitam esse ir e vir 

cotidiano” (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2005, p. 3). 

 

Com relação às observações realizadas na área central da cidade de Ituiutaba, no que 

tange as questões relacionadas ao trânsito e a mobilidade (figura 1 e 2), vê-se que o fluxo 

maior se dá pelo grande número de veículos motorizados, desencadeando assim 

congestionamento nas vias, conflitos entre os pedestres, ciclistas e motoristas, além da falta de 

regulamentação das vias para todos, principalmente os ciclistas no qual se torna um grande 

problema.  

Com relação às bicicletas foi notado que a área central não possui tantos bicicletários, 

pois encontramos a presença de apenas um em toda a área central, assim os ciclistas 

estacionam as mesmas nas calçadas, postes, ou até mesmo nas ruas, isso implica na falta de 

implantação de ciclovias e no respeito direto com o ciclista.  

Figura 1 - Fluxo de veículos na avenida 17 Figura 2 - Pedestres e veículos na rua 

vinte e dois 

  

Fonte: Mariane Maria Franco, 2014 Fonte: Jéssica Silva Souza, 2014 

 

Com os maiores números de veículos e falta de espaço para a movimentação ocorre à 

falta de mobilidade urbana. Nesse sentido, a construção das ciclovias, não fará com que o 

fluxo diminua totalmente, mas reduzirá fazendo com que as pessoas tenham respeito e 

educação com o outro no uso do espaço da cidade. Nas ruas onde se encontram concentradas 
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as maiores unidades de comércio, há uma maior frota de veículos, ou seja, ocorre uma disputa 

de vagas nessas áreas, o que causa transtornos e dificultam a mobilidade entre os pedestres e 

outros veículos. 

Foram levantados e diagnosticados os seguintes problemas:  

 Excesso de carros estacionados nos dois lados (direito e esquerdo) das principais vias 

tornando seu espaço de circulação reduzido; 

 Conflitos entre pedestres e ciclistas nas calçadas; 

 Conflitos entre ciclistas, carros e transporte coletivo nas vias. 

 Falta de bicicletários na área de estudo.  

Diante dos problemas diagnosticados, pensar em estratégias e ações seja elas a curto, 

médio e longo prazo é primordial para que se solucionem os problemas existentes, e também 

para que evite novos ou transtornos maiores. Neste sentido as ações e estratégias propostas 

para solucionar os problemas da área central são: a regulamentação das vias; e a criação de 

ciclovias. 

No que diz respeito à regulamentação, é proposto que nas vias onde serão implantadas 

as ciclovias, os estacionamentos de carros e/ou motos (dependendo da legislação local) serão 

liberados apenas no lado esquerdo quando não houver canteiro central ou outro impedimento 

que impossibilite o estacionamento no lado esquerdo. Nestes casos em que hajam 

impedimento, não haverá possibilidade de estacionar em nenhum dos lados das vias. A 

ciclovia será implantada no lado direito da via, no sentido original do fluxo. Deste modo, o 

sentido dela sempre será o mesmo dos veículos. 

A escolha das vias para implantação da ciclovia teve o objetivo de permitir o acesso 

dos usuários de bicicletas moradores em diversos bairros, ao centro comercial desta cidade. 

De acordo com a figura a seguir, é possível identificar que as escolhidas são comumente vias 

principais, de fluxo contínuo, pois elas são responsáveis por interligar as ruas e avenidas 

principais da cidade. Deste modo, as ciclovias coletoras de tráfego estão presentes nas vias 

principais dos bairros, e as ciclovias centrais correspondem às ruas da área central com maior 

fluxo de veículos (figura 3). 
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Figura 3 - Vias de implantação das ciclovias em Ituiutaba-MG 

 

Fonte: Nelio Paulo S. Dutra Júnior, Mariane Maria M. V. Franco, Jéssica Silva Souza, 2014 

 

Em relação à proposta de se criar ciclovias na área central parte-se do principio que o 

uso da bicicleta como meio de transporte apresenta uma série de vantagens em relação ao uso 

dos outros meios, pois:  

ela contribui para a melhoria da saúde dos usuários, sem acarretar prejuízo 

ao meio ambiente; é um meio de transporte e um instrumento de lazer, ao 

mesmo tempo; não requer combustível e, energeticamente, é mais eficiente 

que os demais veículos; sua flexibilidade de uso é a mais elevada entre todos 

os modos mecanizados de transporte, pois mesmo em situações de 

congestionamento ou de interrupção de tráfego devido a obras, acidentes ou 

qualquer outro motivo, o ciclista encontra meios de prosseguir sua viagem 

(MANUAL DE PLANEJAMENTO CICLOVIÁRIO, 2001, p.1). 
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No caso de Ituiutaba será implantada a estruturação do sistema cicloviário de uso 

misto, pois nas vias circularam automóveis motorizados e também os ciclistas em espaços 

com infraestruturas adequadas e sinalizadas para a locomoção com segurança. Assim sendo as 

ciclovias (figura 4) serão implantadas segundo as seguintes dimensões:  

Usualmente, define-se como sendo de 1,20m a largura mínima interna de 

uma ciclofaixa, devendo a ela ser acrescida a faixa de separação da corrente 

do tráfego motorizado. Em muitas situações, é importante criar espaço de 

separação através da pintura de duas faixas paralelas, preenchido com 

pinturas em diagonal, formando "zebrados", acrescentando-se ainda 

"tachinhas" refletivas. Este espaço deve ter um mínimo de 0,40m que, 

somando-se à faixa separadora da via ciclável da linha do meio-fio (0,20m), 

eleva a largura total da ciclofaixa para 1,80m. (MANUAL DE 

PLANEJAMENTO CICLOVIÁRIO, 2001, p. 38). 

 

Figura 4 - Dimensões utilizadas para implantação da ciclovia 

 
Fonte: Nelio Paulo S. Dutra Júnior, Mariane Maria M. V. Franco, Jéssica Silva Souza, 2014 

 

Outro ponto a ser tratado na infraestrutura é que as vias principais do centro 

necessitarão de bicicletários, ou seja, estacionamento para as bicicletas.  Ao contrário dos 

demais veículos, que rondam pela cidade, as bicicletas precisam de pouco espaço para 

estacionar, sendo que “uma vaga de automóvel corresponde a cerca de seis a dez vagas para 

bicicletas” (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007, p.157). Nesse caso, a solução parcial dos 

estacionamentos das bicicletas seria a implantação de um bicicletário paralelo, similar ao da 

figura 5, visto que haverá a possibilidade de aumentar o espaço entre as vagas, para 

estacionar.  
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Figura 5 - Bicicletário paralelo em São Carlos (SP) - 2009 

 

Fonte: Câmara Municipal de São Carlos, 2009  

É importante que essas vagas estejam localizadas próximo aos locais de destino dos 

ciclistas, e quando possível próximo às esquinas, lojas de departamento que possuem grande 

movimentação. Cabe salientar que a “localização de vagas ou espaços destinados aos 

estacionamentos de bicicletas, não pode comprometer a circulação e as condições de 

visibilidade dos pedestres” (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007, p. 158), visto que a 

localização das mesmas tem que ser em lugares planejados para não interferir no fluxo dos 

pedestres. 

Com relação aos cruzamentos em Ituiutaba, é importante que existam pinturas nas 

áreas de travessia, ou seja, quando possível, além das marcas de pavimentos, é necessário nas 

áreas de passagem dos próprios ciclistas, a demarcação por uma pintura diferenciada da outra 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007, p.141). O modelo de cruzamento da figura 6 pode ser 

seguido em diferentes tipos de cruzamento, dependendo da aplicação adotada. 
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Figura 6 - Modelo padrão de cruzamentos com ciclovia 

 

Fonte: Nelio Paulo S. Dutra Júnior, Mariane Maria M. V. Franco, Jéssica Silva Souza, 2014 

 

Nos cruzamentos de maior fluxo, nos quais existem intersecções de ciclovia, além de 

ser adotado o modelo de cruzamento da figura 6, implantar-se-ão semáforos temporizados, 

que permitirá melhor dinâmica no fluxo de pedestres, ciclistas, e veículos, serão instalados 29 

semáforos temporizados.  

Nos pontos de ônibus, haverá sinalização e regulamentação distinta das demais, 

conforme observa-se na figura a seguir: 
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Figura 7 - Regulamentação da ciclovia nos pontos de ônibus 

 

Fonte: Nelio Paulo S. Dutra Júnior, Mariane Maria M. V. Franco, Jéssica Silva Souza, 2014 

 

Diante de tudo que foi exposto neste plano em relação à regulamentação das vias e a 

criação de ciclovias na área central de Ituiutaba, considera-se de suma importância o 

seguimento de todos os procedimentos elencados, para que seja alcançada a cidade desejada 

por todos os atores sociais, mas principalmente para os ciclistas.    

 

Considerações Finais  

 Em Ituiutaba não existe ciclovias. Os ciclistas circulam entre o trânsito pesado da área 

central, correndo diversos riscos. 

 Propõe-se a implantação da ciclovia em toda a cidade. No entanto, as "ciclovias 

centrais" precisam emergencialmente ser instauradas, devido aos riscos de acidente em razão 

do fluxo contínuo nessa área. 

 A criação de ciclovias é uma tendência mundial, urgente e necessária. Precisa-se se 

planejamentos urbanos que visem a instauração dessas vias para melhorar não apenas a 

qualidade de vida das pessoas, mas sobretudo para incentivar o uso desse transporte, bem 

como colaborar para o meio ambiente. 

 Este trabalho não possui a finalidade de encerrar as discussões. É bem mais um ensaio 

e proposta para outros que possam surgir. 
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REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA: 

HISTÓRIA, REESTRUTURAÇÃO E NOVAS FUNÇÕES 

Metropolitan region of Curitiba: History, the restructuring and new features 

 

Nathan Felipe da Silva Caldana 20 

Thiara Gonçalves Campanha21 

 

Eixo Temático: Geografia Urbana, Planejamento e Desenvolvimento Local e Regional 

Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo analisar os diversos aspectos da Região Metropolitana de 

Curitiba e do litoral paranaense. Primeiramente definindo alguns conceitos de região para que 

possamos fazer uma relação direta entre todas as informações contidas neste trabalho e depois um 

esclarecimento referente a região trabalhada. Mostraremos uma breve análise do estado do Paraná para 

obtermos um panorama da localização da região em que estamos trabalhando e, após isso, um 

aprofundamento na região metropolitana de Curitiba, através de uma análise envolvendo diversos 

fatores, como por exemplo a história da cidade e da região, a economia e a principal fonte de renda, o 

planejamento urbano, a industrialização, políticas ambientais, as áreas turísticas da região e também 

uma análise das condições em que a população vive. 

Palavras-chave: Região Metropolitana de Curitiba; Formação territorial; Planejamento urbano 

regional de Curitiba  

  

Abstract 
This study aims to analyze the various aspects of the Metropolitan Region of Curitiba and the coast of 

Paraná. First defining some concepts of the region so that we can make a direct link between the 

information contained in this work and then a clarification regarding the worked area. We show a brief 

state of Paraná analysis to obtain an overview of the location of the region in which we are working 

and, after that, a deepening in the metropolitan region of Curitiba , through an analysis involving 

several factors, such as the history of the city and region , the economy and the main source of income, 

urban planning , industrialization , environmental policies , the tourist areas of the region and also an 

analysis of the conditions in which the population lives.  
Keywords: Metropolitan Region of Curitiba; territorial formation; regional urban planning Curitiba. 

 

Introdução  

Este artigo tem como objetivo discutir os conceitos de região, correlacionando-os com 

a pesquisa a respeito da Região Metropolitana de Curitiba. 

                                                 
20 Graduando em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina. E-mail: nathancaldana@gmail.com 
21 Graduanda em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina. E-mail: thyaragc@hotmail.com 
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A região metropolitana de Curitiba está localizada no primeiro planalto paranaense. 

Atualmente Curitiba conta com uma população de 1.864.416 (IBGE22/2014), sendo a oitava 

cidade mais populosa do Brasil e a primeira da região Sul do país. Sua Região Metropolitana 

é composta por 29 municípios e contém uma população atual de 3.466.981 (IBGE/2014). 

Figura 1 - Mapa da Região Metropolitana De Curitiba (RMC) Lei Compl. Est. nº 139/11 

 

Fonte: CODEC - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba/ SOUZA (2006) Organização: 

CALDANA, N. F. S 

 

Para a elaboração do presente trabalho, os materiais consultados foram artigos, sites, 

dados coletados e anotações registradas em trabalho de campo da disciplina de Geografia 

Industrial e conteúdo utilizado nas aulas ministradas pelo Doutor Nilson Cesar Fraga na 

disciplina de Teorias de Região e Regionalização, fotos e mapas. 

 

 

 

                                                 
22 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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Abordando alguns conceitos de Região 

 
Conceituar região conforme a avaliação de alguns autores no decorrer das décadas em 

estudos geográficos remetendo-se a interpretação de tempo e espaço na concepção do autor da 

época vivida. 

Com a evolução e o crescimento da sociedade, a ciência geográfica teve que se 

aprimorar, iniciando com o determinismo geográfico o conceito de região natural (CORRÊA, 

2000). 

Segundo Corrêa (2000), a Região Natural é “[...] uma parte da superfície da Terra, 

dimensionada segundo escalas territoriais diversificadas e caracterizadas pela uniformidade 

resultante da combinação ou integração em área dos elementos da natureza.” Este conceito é 

de suma importância para a formação da sociedade. Ratzel e seus discípulos foram expoentes 

desta corrente. 

Contrapondo a corrente determinista/natural, Paul Vidal de La Blache surge com o 

“possibilismo”, no qual a região é modificada pelo homem, que é um influenciador e 

modelador do seu meio e da natureza, pois há uma relação entre eles. Nasce neste contexto a 

Região Geográfica, ou Região – paisagem sendo a “[...] unidade superior que sintetiza a ação 

transformadora do homem sobre determinado ambiente” (GOMES, 2000), o homem com sua 

cultura cria uma paisagem e um gênero de vida, que são únicos e entram em 

complementaridade com outros seres, gerando solidariedade nas atividades em certas porções 

do território (CORRÊA, 2000; GOMES, 2000). 

Diante dos avanços técnico-científicos por volta dos anos de 1950, emerge o conceito 

de região no sentido lógico-positivista e de caráter dedutivista originário das ciências naturais 

e uma construção do intelecto (FONSECA, 1999). 

Para Fonseca (1999), a região é “uma classe de área, sendo definida estatisticamente” 

e Corrêa (2000) complementa: “um conjunto de lugares onde as diferenças internas entre 

esses lugares são menores que as existentes entre eles e qualquer elemento de outro conjunto 

de lugares.” Considerando o tempo histórico deste novo modo de conceituar região que se 

origina no pós-guerra, expansão do capitalismo, novas divisões territoriais e sociais de 

trabalho, dissoluções de regiões anteriores e posteriores a guerra e a ação humana construindo 

novas formas espaciais.  

O discurso ideológico desta “Nova Geografia” busca justificar a expansão do 

capitalismo, valorizar as transformações da paisagem e o desenvolvimento. 
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Neste caso, o modo de acumulação capitalista apresenta um conjunto de formações 

socioeconômicas com aspectos particulares e com evoluções diversas, mas que possuem em 

comum as características que dão unidade a esse modo de produção, assim organiza seu 

espaço de uma maneira particular (regionalizando) em cada momento histórico (GOMES, 

2000). A região é, pois, nesta perspectiva, “[...] produto e meio de produção e reprodução de 

toda vida social.” (SANTOS, 1978 apud GOMES, 2000) 

No mesmo contexto histórico, outros geógrafos (críticos) começaram a pensar o 

regional, resgatando alguns aspectos importantes na história da disciplina: “consciência 

regional, sentimento de pertencimento e mentalidades regionais”. (GOMES, 2000). Nessa 

onda, chamada humanística/fenomenológica, a região foi imaginada como uma construção 

mental, dotada de percepções vividas e estabelecidas a partir de apreensões, valorações, 

decisões e comportamentos coletivos. (QUEIROZ, 2007). 

Frémont (1980 apud QUEIROZ, 2007) explicita que as regiões não podem ter caráter 

único e ímpar definição, já que o espaço vivido é definido de acordo com a percepção, sendo 

esta distinta para cada ser humano. Yi-Fu-Tuan vai ressaltar a importância da escala, 

enfatizando que a região pode ser transformada em lugar, através do meio simbólico da arte, 

da educação ou da política. A região, segundo a Geografia Humanística, então, seria definida 

pela  

Identidade de um determinado grupo social com uma determinada porção do 

território. Entretanto, as peculiaridades do grupo social e a singularidade do 

lugar são os elementos que fornecem a identidade regional, fazendo com que 

as porções do território sejam diferenciadas e se configurem como regiões. 

(QUEIROZ, 2007). 

 

Pode–se dizer que há uma pluralidade ao conceituar região, não desconsiderando 

nenhuma forma de interpretação, pois todas suas vertentes tem sua importância e são elas que 

fomentam(ram) a ciência geográfica e auxiliaram na compreensão de Geografia Regional pelo 

contexto social, político, econômico e cultural.  

Alencar esses conceitos de região em todas suas especialidades, nos remete a 

compreender o território e sua territorialidade em um contexto físico morfológico e/ou 

humano no qual citaremos mais adiante. 

O "território" tornou-se um conceito científico a partir da etologia. Um ornitólogo 

inglês, H. E. Howard, em 1920 estabeleceu a primeira definição de territorialidade: "a conduta 
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característica adotada por um organismo para tomar posse de um território e o defender contra 

os membros da própria espécie" (HOWARD, 1920; citado por BONNEMAISON, 1981,253). 

 Considerando a territorialidade, Raffestin (1993, p. 159) e Le Berre (1995, p. 602) 

atestam essa origem no campo das ciências naturais na área da etologia.  Para Raffestin: 

Considera que a territorialidade é mais do que uma simples relação homem-

território, argumentando que para além da demarcação de parcelas 

individuais existe a relação social entre os homens. Dessa forma, a 

territorialidade seria "um conjunto de relações que se originam num sistema 

tridimensional sociedade-espaço-tempo em vias de atingir a maior 

autonomia possível, compatível com os recursos do sistema". Considerando-

se a dinâmica dos fatores envolvidos na relação, seria possível a 

classificação de vários tipos de territorialidade, desde as mais estáveis as 

mais instáveis.  

 

Conceitos de Urbanização, Metropolização, Conurbação e Região 

Metropolitana 

 
 Ao ocorrer uma elevada malha urbana de uma cidade com dimensões físicas extensas 

e um alto índice de população, a cidade em questão passa pelo processo de metropolização, 

“que ocorre a partir de uma polarização em torno de uma grande cidade” (FREITAS, 2009). 

A grande cidade que sofre a metropolização é chamada de metrópole que será o centro 

das cidades ao seu redor, que sofrerão uma influência direta de interdependência econômica e 

também um notável movimento pendular. As metrópoles são o principal elemento de uma 

região metropolitana. 

O processo de conurbação é a formação de uma cidade, no sentido 

geográfico, sobretudo físico, a partir da fusão das áreas urbanas de vários 

municípios limítrofes, constituindo uma mancha urbana única e contínua 

com grandes dimensões, ultrapassando os limites político-administrativos de 

cada uma das localidades integrantes. (FREITAS, 2009). 

 

Este processo também pode ocorrer quando a área de amortecimento entre a zona rural 

de um município vai sendo invadida por atividades e/ou indústrias com enfoque urbano, o que 

pode acarretar uma confusão com os limites de outra cidade, dificultando uma delimitação 

exata do início e os limites um ou outro município. 

Com a junção de urbanização, metropolização e conurbação, temos como resultado as 

regiões metropolitanas. 
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Segundo BRAGA & CARVALHO (2004, apud FREITAS, 2009), uma região 

metropolitana é um aglomerado urbano composto por vários municípios administrativamente 

autônomos, mas integrados física e funcionalmente, formando uma mancha urbana 

praticamente contínua. 

Região Metropolitana no qual a essência é sua metrópole onde há influencias em ações 

sociais, econômicas, políticas e um grande espaço de produção de consumo.   

A Região Metropolitana como também se dá uma organização espacial ao ser um 

reflexo, passa a ser simultaneamente uma condição para o futuro da sociedade, isto é, a 

reprodução social. 

Mendonça afirma que o surgimento de regiões metropolitanas no Brasil foi:  

No Brasil, a criação das regiões metropolitanas, em 1973, pela Lei Federal 

Complementar nº 14, constituiu esforço voltado para a coordenação das 

atividades e problemas urbanos e caracterizou as metrópoles como pólos de 

desenvolvimento urbano coordenado por entidades específicas. No entanto, 

desde o início, as entidades coordenadoras do planejamento no âmbito 

metropolitano ficaram sujeitas às decisões políticas para implementar suas 

ações e instrumentos de planejamento, como os planos de desenvolvimento 

regional (MENDONÇA, F., 2001). 

 

A História Da Região Metropolitana De Curitiba (RMC) 

Pozenato (2003), diz que região é um espaço construído por decisões, seja política, 

seja de ordem das representações entre as ciências. Diante deste conceito com teor político 

iniciaremos a análise com foco no desenvolvimento histórico de Curitiba e região 

metropolitana. 

O primeiro planalto, nosso tema de estudo, começa a ser povoado no litoral, onde 

surgem as primeiras vilas povoadas que ficam localizadas atualmente em Guaraqueçaba, que 

foi fundada em 1547 e Paranaguá oficialmente fundada 1648, ambas com indícios de que já 

havia população residente na região antes de tal fundação da cidade. Paranaguá começa a 

crescer e já no ano de 1660, recebe o título de Capitania, sendo Gabriel de Lara nomeado seu 

ouvidor.  

A procura de ouro parte da população litorânea que começa a subir a serra pelo 

caminho de Itupava, no qual o ouro seria posteriormente descoberto na região onde se localiza 

atualmente o município de Campo Largo. A partir desse início do ciclo do Ouro começam a 

surgir vilas.  
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A Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais (atual Curitiba-PR) foi fundada no dia 29 

de março de 1693, com a inauguração da sua câmara municipal, que foi idealizada capitão-

povoador Mateus Martins Leme e a criação do Pelourinho. 

O nome da Vila se remete a uma lenda que dizia que os primeiros habitantes da região 

habitavam uma área chamada de Vila Velha mais próxima a nascente do Rio Ivo. Uma 

imagem de Nossa Senhora da Luz a cada manhã aparecia com os olhos voltados para onde se 

ergueu o centro de Curitiba, a população acreditava que era um sinal indicando que mudassem 

para lá e daí se originou o primeiro nome da Vila. 

Curitiba assim como muitas outras cidades ganhou uma data de inauguração para se 

comemorar, dar um símbolo a cidade, e “iniciar a história”. Mas, a cidade já contava com 

população e atualmente com pesquisas avançadas foram encontrados documentos que 

comprovam a existência de população na região desde 1639, ou seja, 54 anos antes de sua 

eventual inauguração. Pesquisadores e historiadores descobriram o documento inicial de 

povoamento de Curitiba na data de 04 de julho de 1639. 

A comarca de Curitiba foi originalmente povoada por europeus sendo principalmente 

portugueses atraídos pelas minas de ouro da região e que teriam mais tarde atravessado a serra 

do mar para expandir suas buscas ou talvez fugir do ar insalubre do Litoral a fim de poderem 

cultivar e preservar a fauna de seu país. Essa imigração não durou muito tempo, pois, 

posteriormente migrariam novamente para outras regiões com maiores jazidas de ouro como 

Minas Gerais. 

No século XVII os primeiros povoamentos foram provocados pela perspectiva da 

mineração. No entanto a fixação se deu em razão das terras férteis que possibilitaram a 

agricultura de subsidência, e já no início do século XVIII, a pecuária começou se destacar.  

Apesar da importância das atividades pecuária e agrícola para fixação no território, 

seria o tropeirismo o segundo ciclo econômico da região. Há notícias de que a primeira tropa 

a passar pelos "campos de Curitiba" data de 1731, com mais de dois mil cavalos, éguas e 

muares. A partir de então, os tropeiros que conduziam o gado e animais de carga entre o Rio 

Grande do Sul e a Feira de Sorocaba, em São Paulo, paravam na região de Curitiba, onde os 

homens descansavam da longa jornada e a "mercadoria" recuperava peso. Durante o século 

XVIII e boa parte do XIX, essa atividade ajudou a desenvolver o comércio da região e 

algumas atividades auxiliares. O tropeirisimo no início do século XIX abre caminho para o 
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segundo planalto, pois o caminho trilhado por eles percorria as regiões atuais dos municípios 

de Lapa, Curitiba e posteriormente de Ponta Grossa. 

Curitiba e região continuam estagnadas nessas perspectivas por mais de um século. 

Foi descrita como: 

“Em 1820 Curitiba contava com 220 casas com quintais e nesses quintais 

havia pomares de macieira e pessegueiro frutas bastante cultivadas na 

Europa na época [...] As ruas eram largas, as 3 igrejas que haviam na época 

eram feitas de pedra [...] A cidade no meio da semana ficava desértica de 

pessoas, pois mesmo os que moravam na parte urbana trabalhavam como 

agricultores na área rural [...] Haviam algumas lojas, mas a principal fonte de 

renda era da agricultura que era enviada a Paranaguá e redistribuída como 

Toucinho, milho, trigo, fumo, carne seca e o mate que era consumido em 

parte do Litoral e parte destinado a Buenos Aires e Montevidéu. Outro ponto 

forte era a exportação de gado para São Paulo e Rio de Janeiro [...]” (AINT-

HILAIRE, 1820 – Viagem Pela Comarca de Curitiba) 

 

Esse cenário permanece até o início do desenvolvimento da Região que foi quando 

Curitiba passou a sede de comarca através de Alvará Imperial, em 19 de dezembro de 1812, e 

foi elevada à categoria de cidade pela Lei Provincial nº 5 de 5 de fevereiro de 1842. Pela Lei 

Imperial nº 704, de 29 de agosto de 1853, Curitiba foi elevada à categoria de capital da recém-

criada província do Paraná, que se desmembrara de São Paulo. 

Com o fim do ciclo do ouro, a região começa a cultivar o mate, seu novo ciclo 

econômico. O mate garantiu muito capital em seu período forte, criando as primeiras grandes 

elites no Paraná, grande parte residindo em Curitiba. O mate paranaense perde as forças 

quando se começa a mistura-lo com palha para obter mais lucro, ao invés disso, a qualidade 

diminuiu e outras regiões na América do Sul passam a ganhar destaque com o mate. 

Curitiba ganha o título de capital, com influência da força da elite formada pelos 

donos da indústria do mate, que tinham mais poder que a nobreza de Paranaguá. A localidade 

da Curitiba também contou na decisão. 

A emancipação dos Municípios, crescimento populacional e surgimento de 

características de uma Região 

Em 1853 quando Curitiba se torna capital, apenas a Lapa já havia sido emancipada 

como município em 1769. Em 1853 São José dos Pinhais se torna município e nos próximos 

50 anos a maior parte dos municípios atuais da região ganharia emancipação atrelada ao 

crescimento populacional e urbanístico de Curitiba.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Comarca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alvar%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A1
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Foi concluída, em 1873, a construção da Estrada da Graciosa, que foi importantíssima 

para o desenvolvimento da região, pois ligava Curitiba até Morretes no litoral paranaense. A 

estrada foi construída a partir de uma trilha usada por tropeiros, além de ser importante 

economicamente, a estrada consagrou a comunicação entre Curitiba e o litoral, criando assim 

um vínculo cultural pelo trajeto da estrada. Atualmente parte do trecho da Serra foi declarada 

pela UNESCO como Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. 

Além da Estrada da Graciosa, outro fator importante para o desenvolvimento da região 

foi a construção da Ferrovia que liga Curitiba a Paranaguá inaugurada em 1885, deve sua 

existência às manobras políticas do governo imperial, que driblou interesses divergentes e a 

falta de recursos para destravar a ligação definitiva entre a capital e o Litoral da então 

província do Paraná. 

Em 1900, doze municípios na região haviam se emancipado. A população de Curitiba 

tinha mais que quadruplicado, passando de 11 mil em 1853 para 50 mil em 1900 (Prefeitura 

de Curitiba). 

O Paraná tem sua industrialização bem tardia, se comparada aos outros estados das 

regiões Sul e Sudeste. Com o fim do ciclo do mate se inicia o ciclo da madeira, mas que ainda 

caracterizam uma indústria rudimentar. 

Com esse desenvolvimento tardio do estado o Paraná, a imigração europeia ocorre dos 

países do Leste, uma vez que, das regiões consideradas nobres da Europa o grande 

contingente de imigrantes já havia se instalado nos outros estados. Assim, inicia-se o processo 

de branqueamento da população paranaense, com “polacos” europeus, que passaram a residir 

nos arredores da capital. Houve também, uma transmigração de europeus, vindo da região de 

Brusque em Santa Catarina, eles migraram clandestinamente a procura de solos férteis para a 

região de Curitiba. 

No início do século XX, o estado do Paraná e Santa Catarina entram em guerra, na luta 

pelo território do atual oeste catarinense, que vai até a divisa com o Estado do Rio Grande do 

Sul. Essa guerra ficou conhecida como Guerra do Contestado. Ao fim dessa guerra, em 1916, 

o Estado do Paraná tem constituído oficialmente seu território político regional. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reserva_da_biosfera_da_Mata_Atl%C3%A2ntica
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Economia da Região Metropolitana de Curitiba 

A economia da região ganha destaque primeiramente com ciclos do ouro, mate e 

madeira, como mencionados anteriormente. Esses ciclos geraram grande acumulação de 

capital para os investidores. 

O desenvolvimento industrial de Curitiba se inicia lentamente com o surgimento do 

Distrito Industrial de Rebouças, por volta de 1871. Esse primeiro ciclo industrial fica 

localizado no centro da atual Curitiba. 

Nessa mesma época são criadas a Estrada da Graciosa e a Via Férrea de Curitiba-

Paranaguá, que facilitam a importação e exportação das mercadorias e de matéria-prima, pelo 

ainda pequeno Porto Paranaguá. 

Com a indústria que ainda era considerada fraca para economia do estado a agricultura 

passa a ganhar destaque. Inicia-se o ciclo do café, em meados da década de 1930, com grande 

concentração no norte do estado. 

Mesmo que produzido no norte do estado, o café gerou acumulação de capital em 

Curitiba, pois o café vinha como matéria-prima para Curitiba e nas indústrias da região ele era 

preparado, levado ao porto e assim, importado. 

O ciclo do café dura até a década de 1970, quando uma forte geada acabou com a 

produção atual e esses 40 anos do ciclo do café geraram muita riqueza em Curitiba. Com o 

acumulo de capital inicia-se um novo processo de industrialização.  

É criada Cidade Industrial de Curitiba (CIC), agora com indústrias pesadas. A CIC 

conta com mais de 15km de extensão, sua localidade e extensão são muito questionadas por 

terem causado grande impacto ambiental.  

Mendonça destaca sobre a crise ambiental em Curitiba 

Na Região Metropolitana de Curitiba, o processo de planejamento urbano da 

capital do Estado tem sido determinante para a ocupação regional. Para 

muitos, trata-se de um modelo a ser seguido. No entanto, na década de 90, a 

crise ambiental existente no conjunto da metrópole torna-se muito evidente, 

especialmente quanto ao esgotamento dos mananciais de abastecimento 

público de água (MENDONÇA, 2001) 

 

Com massivo investimento governamental a CIC é desde então a grande produtora 

industrial do estado. Atualmente a CIC conta com 75 bairros, onde reside mais de 10% da 

população da capital. 
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Com o crescimento urbano e as leis ambientais mais rígidas a CIC atualmente não tem 

mais para onde se expandir e assim, inicia-se o processo de desconcentração industrial. 

A desconcentração ocorre em Curitiba, porém se aglomera em municípios vizinhos 

usufruindo da infraestrutura da cidade e da proximidade com o porto. Entre essas cidades 

destacam-se São José dos Pinhais (fábrica da Renault), Araucária (conurbado com a CIC), 

Campo Largo, Colombo, Fazenda Rio Grande, Pinhais e Piraquara, com menos 

representatividade. 

A partir desse desenvolvimento industrial a população de Curitiba passa a aumentar 

expressivamente. Em 1960 a população era de 356.830, em 1980 já ultrapassava 1.000.000 e 

atualmente possui 1.879.355 habitantes (IBGE, 2015). Com esse crescimento rápido de 

população ocorreu o surgimento de muitas favelas na cidade. 

O PIB em R$ da região é de R$ 71,1 bilhões, sendo R$49,9 bilhões apenas de Curitiba 

(IBGE, 2010). O IDH da região metropolitana de Curitiba é 0,824, sendo considerado elevado 

(PNUD, 2010). O maior da região é o de Curitiba 0,823, considerado muito elevado e destaca-

se o menor da região, do munícipio de Doutor Ulysses, localizada ao norte de Curitiba, a 

131km, com IDH de 0,546. 

Planejamento Urbano Regional e o Urbanismo De Curitiba 

Conforme Santos (1994), nas novas conformações da urbanização (SPOSITO, 

1999:86) da contemporaneidade, a cidade incorpora representações diferenciadas, materiais 

ou não: internamente, na fragmentação do tecido e morfologia urbana e, externamente, pela 

extrapolação dos limites físicos por meio do fluxo da comunicação mediatizada nos âmbitos 

nacional e internacional. O espaço urbano globalizado é marcado por relações sociais, 

econômicas e culturais em constante e acelerada mutação (SANTOS, 1994). A par desses 

processos, também a questão relativa ao meio ambiente é evidenciada pela degradação 

socioambiental generalizada. 

A cidade de Curitiba é referência nacional pelas suas ações quanto ao planejamento 

urbano.  

Já antes da designação como capital Curitiba, através de lei traçou os trajetos das ruas 

determinando a localização dos possíveis novos negócios, em 1903 teve em seu código de 

posturas a hierarquização dos usos do solo como tentativa de disciplinamento do crescimento 

observado nos últimos anos. 
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Em 1940 Curitiba deu um passo maior e mais ousado no planejamento urbano fazendo 

a implantação do plano Agache, que seria uma tentativa mais técnica para o crescimento 

ordenado da cidade. A prefeitura contratou a empresa que delegou ao arquiteto Alfered 

Agache a função de desenvolver um estudo com medidas para o desenvolvimento ordenado 

da cidade.  

Nascido de um concurso realizado em 1964 o Plano Preliminar de Urbanismo – PPU 

teve como principal medida reparar os problemas do forte crescimento da cidade para qual o 

plano Agache não estava preparado. Partiu de um desenvolvimento linear de expansão urbana 

e contraposição apresentada anteriormente de crescimento concêntrico radial. A finalização 

do PPU foi em 1966, momento em que virou lei e passou vigorar sobe a orientação do 

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba IPPUC, criado em 1965 para 

detalhar e acompanhar o PPU. Esse plano foi fortemente discutido com técnicos de Curitiba 

em um seminário denominado “Curitiba de Amanhã”. O perfil rodoviário de Curitiba tem um 

papel importantíssimo de ligar Curitiba às cidades da região. 

Além disso, o planejamento e estruturação do sistema de ônibus da cidade e da região 

têm papel fundamental para o desenvolvimento urbano-econômico da região, visto que esta 

grande metrópole não possui metro e trem urbano. 

Aspectos físicos da Região Metropolitana de Curitiba 

Segundo Francisco Mendonça o clima é definido como 

O clima regional situa-se predominantemente na classe Cfb de Köppen, ou 

seja, trata-se de clima temperado propriamente dito, com temperatura média 

do mês mais frio abaixo de 18°C (medotérmico) e com verões frescos. A 

temperatura média do mês quente permanece abaixo do 22°C e sem estação 

seca definida. (MENDONÇA, 2004, p. 150) 

 

Bigarella em 1994 descreve o relevo da região: 

Fisiograficamente, o munícipio de Curitiba está localizado no Primeiro 

Planalto Paranaense, o qual estende-se entre a escarpa devoniana e a Serra 

do Mar. Sua estrutura geológica compreende rochas cristalinas, sendo 

caracterizado como zona de eversão do complexo cristalino, mediante a 

denudação e erosão fluvial em planos laterais. (BIGARELLA, 1994) 

 

Segundo Klein e Hartschabach em 1962, a vegetação da Região Metropolitana de 

Curitiba é descrita em cinco aspectos característicos: reflorestamento de bracatinga, que 
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predominavam nas áreas oeste e noroeste; os campos  edáficios ou campos de inundação, 

situados nas grandes várzeas do Rio Iguaçu e seus afluentes; os campos naturais, entremeados 

pelos “capoões”, nativa, que podem dar uma ideia aproximada da composição das florestas 

originais; e as matas de galeria, ao longo dos rios e seus afluentes. 

Considerações Finais 

 
Diante das citações expostas no presente artigo, tendo como pressuposto conceitos de 

região e considerando os aspectos do tempo e espaço até a região Metropolitana de Curitiba se 

estabelecer como tal, foi necessário abordar seus principais contextos históricos para 

compreender sua constituição. Passando por estes fatos históricos, pode-se considerar sua 

regionalização com características de espaço lento, pois a densidade demográfica desta região 

é tardia, visto que apenas no século XIX seu desenvolvimento constitui uma 

representatividade significativa. A capital Paranaense atualmente é uma das regiões que mais 

recebem incentivos do governo, além de ser uma das mais industrializadas com mais de 50% 

do total de indústrias do estado. 

Considerando o exposto, regionalizar a região Metropolitana de Curitiba e o Litoral 

paranaense nada mais é que conhecer em sua totalidade, como essas regiões se formaram e 

como seus territórios foram estabelecidos ao longo dos séculos. 
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Farming family in Londrina (PR): A case study in the site São Onofre 
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Resumo 
A agricultura brasileira sempre esteve baseada essencialmente em dois pilares: monoculturas para 

exportação e concentração fundiária. Já o modo familiar de produção agrícola sempre foi colocado em 

segundo lugar em relação ao desenvolvimento do campo. Sendo assim, a principal finalidade deste 

artigo foi caracterizar a agricultura familiar praticada no Sítio São Onofre, propriedade escolhida para 

um estudo de caso, localizada na Comunidade Três Bocas em Londrina (PR). O artigo inicia-se 

demonstrando algumas considerações de autores à respeito do conceito de agricultura familiar. 

Adiante, é apresentado um breve histórico sobre a trajetória da agricultura familiar brasileira, desde o 

período colonial até atualmente. A metodologia utilizada no trabalho se baseou em pesquisas em 

referências bibliográficas que tratavam dos temas, trabalho de campo e entrevista no local do estudo 

de caso, afim de obter informações, imagens e dados. 

Palavras-chave: Agricultura Familiar; Comunidade Três Bocas; Londrina (PR). 

 

Abstract 
Brazilian agriculture has always been essentially based on two pillars: monocultures for export and 

land concentration. Already familiar method of agricultural production has always placed second in 

relation to the development of the field. Thus, the main purpose of this article was to characterize 

family agriculture practiced in Sitio San Onofre, chosen property for a case study, located in the 

Community Tres Bocas in Londrina (PR). The article starts showing some considerations of the 

authors about the concept of family farming. Further, a brief history is presented on the trajectory of 

the Brazilian family farming, from the colonial period to today. The methodology used in the work 

was based on research into references that addressed the issues, fieldwork and interview in the case 

study site, in order to obtain information, images and data. 

Keywords: Family Agriculture; Três Bocas Community; Londrina (PR). 
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Introdução 

A forma familiar de produção agropecuária sempre esteve presente desde o processo 

de ocupação do Brasil. Apesar de existir de uma forma subordinada à grande propriedade, 

durante o período colonial a produção familiar foi muito importante para o Brasil, pois, 

enquanto as grandes propriedades estavam preocupadas em produzir açúcar para o mercado 

internacional, os produtores familiares produziam os produtos alimentícios (feijão, mandioca, 

milho, etc.) necessários à alimentação da população. (MIRALHA, 2006). 

Durante o processo de modernização da agricultura brasileira (décadas de 1960 e 

1970), as políticas públicas para a área rural, em especial a política agrícola, privilegiaram os 

setores mais capitalizados e a esfera produtiva das commodities voltadas ao mercado 

internacional e produzidas nos grandes latifúndios, com o objetivo de fazer frente aos 

desequilíbrios da balança comercial do país. Para o setor da agricultura familiar, o resultado 

dessas políticas foi altamente negativo, uma vez que grande parte desse segmento ficou à 

margem dos benefícios oferecidos pela política agrícola, sobretudo nos itens relativos ao 

crédito rural, aos preços mínimos e ao seguro da produção. (MATTEI, 2014). 

Estudar a respeito da Agricultura Familiar no Brasil significa compreender uma 

atividade que sempre foi colocada à margem do desenvolvimento brasileiro, mas que é de 

grande importância para todos, por produzir a maior parte da demanda de produtos 

alimentícios no país. Principal responsável pela comida que chega às mesas das famílias 

brasileiras, a agricultura familiar responde por cerca de 70% dos alimentos consumidos em 

todo o País. O pequeno agricultor ocupa hoje papel decisivo na cadeia produtiva que abastece 

o mercado brasileiro: mandioca (87%), feijão (70%), carne suína (59%), leite (58%), carne de 

aves (50%) e milho (46%) são alguns grupos de alimentos com forte presença da agricultura 

familiar na produção. (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2015). 

Portanto, o principal objetivo deste trabalho foi caracterizar a produção familiar no 

Sítio São Onofre, propriedade rural localizada na Comunidade Três Bocas, a sudeste da 

cidade de Londrina. A propriedade foi escolhida para estudo de caso, e lá foi realizado um 

trabalho de campo e uma entrevista com o dono da propriedade, com a finalidade de obter 

imagens, informações e dados a respeito da agricultura familiar praticada no local. 
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Fundamentação teórica: definições a respeito da Agricultura Familiar 

A agricultura familiar tem várias definições. Ela é definida de maneira bastante 

heterogênea pelos especialistas brasileiros, apresentando diferentes características, sendo 

influenciada pelas diversidades regionais, tanto em sua cultura quanto na área econômica e até 

na política local. A análise de cada uma delas é necessária para compreendermos a 

diversidade teórica, política e social que está inserida. 

Para Wanderlei (2000, p. 36) os agricultores familiares são hoje percebidos como 

portadores de uma forma de agricultura, diferente e alternativa à agricultura latifundiária e 

patronal dominante no país. Até então a agricultura familiar era vista apenas como sendo a 

dos ‘pobres do campo’, entendidos como aqueles produtores de baixa renda ou os pequenos 

produtores. No entanto, tal concepção tem mudado em função da importância que tem essa 

categoria para a produção de gêneros alimentícios.  

Moreira (198, p. 42) argumenta que o trabalho familiar e a produção na agricultura são 

constantemente “recriado” pelo processo de valorização do capital. Desse modo elas podem 

ser entendidas como o resultado do processo contraditório de valorização do capital, no qual 

são geradas as relações de classes fundamentais da sociedade capitalista. 

A definição de um produtor simples de mercadoria, segundo Lamarche (1998, p. 76), 

pode estar relacionada ao tamanho do estabelecimento agrícola: 

“A produção do estabelecimento (a maior parte cultiva pequenas áreas, 

muitas vezes menos de dez hectares) está destinada à alimentação familiar, e 

apenas uma parte muito pequena da produção é comercializada. Tudo isso 

nos leva a admitir que esses produtores funcionem mais num modelo de 

subsistência e de sobrevivência do que num modelo camponês.” 

(LAMARCHE, 1998, p. 76). 

 

Abramovay (1991, p.19), comenta que quando se fala em produção familiar, a imagem 

que se forma é a de um empreendimento de dimensões reduzidas, trabalhando com técnicas 

relativamente precárias e atrasadas. Na prática isto quase sempre não é regra já que podem 

estar vivendo lado a lado o produtor pobre e um outro que aplica muita tecnologia. 

Com base nas definições propostas por vários autores sobre o que seria então um 

agricultor familiar, podemos então definir, que o agricultor familiar é o agricultor que tem 

utilizado a mão de obra familiar na condução das suas lavouras, não contrata mão de obra e a 
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sua propriedade não ultrapasse a 4 módulos rurais. Se tomarmos como exemplo o município 

de Londrina, um módulo rural é equivalente a uma com dimensão de 12 hectares. 

 

A trajetória da Agricultura Familiar no Brasil 

Durante o ciclo do açúcar, sendo o país ainda colônia de Portugal, foi instituída uma 

forma de produção monocultora voltada para as exportações (açúcar) que se assentava na 

grande propriedade da terra, a qual estava concentrada sob os domínios do reino de Portugal, 

mas que era distribuída para segmentos sociais privilegiados que se situavam próximos à 

coroa (MATTEI, 2014). 

É neste contexto que foi se formando uma agricultura de subsistência, particularmente 

na região Nordeste do país, com a função de atividade acessória ao sistema monocultor 

principal. Localizada inicialmente nas regiões desfavorecidas (sertão nordestino) esta 

atividade estabelece um padrão de desenvolvimento rural inicial assentado numa dicotomia 

que perpassa toda a trajetória histórica do país-colônia: grandes áreas concentradas de terras 

férteis com produtos para exportação ao lado de uma imensa quantidade de trabalhadores 

rurais com pouca terra e sob condições climáticas adversas e abandonas pela administração 

pública. (MATTEI, 2014) 

Dessa maneira, a produção familiar no Brasil colônia se constituía em  

[...] atividades semi-autônomas praticadas por homens livres, pequenos 

produtores sem escravos, que trabalhavam a terra com a eventual ajuda de 

familiares. Esses pequenos produtores não passavam, na maioria das vezes, 

de simples agregados dos grandes proprietários de terras e de escravos, os 

quais lhes cediam por empréstimo pequenos lotes de terra para cultivo, em 

troca de serviços de todo o tipo - inclusive, principalmente, de capangagem. 

Os referidos produtores cultivavam gêneros alimentícios para seu próprio 

sustento e para o consumo dos pequenos mercados locais e de cidades mais 

próximas [...], eles viviam em condições materiais apenas um pouco 

melhores que as dos escravos. [...]. De um modo geral, todavia, as culturas 

de subsistência nunca deixaram de constituir atividades secundárias e 

subsidiárias em relação às grandes lavouras escravistas de exportação 

(SZMRECSÁNYI, 1990, pp. 14-16). 

 

Portanto, foi sempre na franja de um processo produtivo comandado pela grande 

agricultura assentada na concentração da propriedade da terra, ao estilo plantation norte-

americano, que se firmou aquilo que hoje é conceituado como agricultura familiar, ou seja, 

uma estrutura produtiva que sempre foi submetida ao segundo plano no processo de 

desenvolvimento rural do país. Quando comparado ao campesinato de outros países, foi 
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historicamente um setor bloqueado, impossibilitado de desenvolver suas potencialidades 

enquanto forma social específica de produção. Apesar de todas as barreiras e imposições, os 

trabalhadores familiares no Brasil resistiram, mesmo estando sempre em posição secundária 

no processo produtivo e subordinado à grande propriedade. (WANDERLEY, 2000, p. 36-37) 

A modernização tecnológica da agricultura foi outro evento que significou um grande 

impacto na agricultura familiar. Teve sua origem na década de 30, quando o Brasil muda o 

rumo de sua economia, passando de agrário exportador para investir mais pesado na 

industrialização e formação de um mercado interno.  

A partir dos anos 60 ocorre a consolidação do parque industrial, a instauração de um 

estilo de desenvolvimento visando à "modernização conservadora", a fase denominada como 

"milagre econômico", que teve como características a ampliação do crédito rural subsidiado, 

incentivos à produção agrícola, a internacionalização do pacote tecnológico da Revolução 

Verde, a melhoria dos preços internacionais para produtos agrícolas etc. Em consequência 

desses fatores, a agricultura passou por um processo de integração com a industrialização, 

marcando o início da consolidação do complexo agroindustrial. (MARTINE, 1991). 

A revolução Verde, baseada em pacotes tecnológicos, foi excludente, seletiva e 

prejudicial para a maioria dos agricultores familiares. O alto custo dos insumos e a 

dependência das indústrias multinacionais não permitiam o agricultor familiar a adotá-la sem 

maiores problemas. (MRTVI, 2006). 

Sendo assim, a dita “modernização da agricultura”, na verdade só modernizou as 

médias e grandes propriedades com a adoção de tecnologias no processo produtivo, por meio 

do crédito subsidiado que proporcionou aos grandes proprietários a compra de tratores, 

máquinas modernas, fertilizantes e adubos químicos, agrotóxicos, etc.  

[...] teremos, por um lado, a transformação da base técnica em boa parte do 

setor agrário, no que se convencionou chamar de modernização desigual: 

privilegiando, sobretudo os grandes proprietários de terras; as culturas 

voltadas para o mercado externo ou para a substituição de produtos que 

pesam na balança comercial; as regiões mais desenvolvidas, Sul e Sudeste, 

em detrimento das mais atrasadas, como o Norte e o Nordeste; e atingindo 

apenas uma pequena parcela dos produtores rurais, a que teve acesso ao 

crédito subsidiado, em torno de 20% a 25% do total. (GONÇALVES NETO, 

1997, pp. 224-225). 

 

Dentro deste panorama, a reforma agrária é vista como anacrônica, desnecessária e 

insustentável. Para ser competitivo e sobreviver, é preciso adotar um “pacote” tecnológico 
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que exige elevados investimentos, bem como possuir uma área mínima relativamente grande 

ou ocupar um nicho de mercado, sobretudo pela integração ao complexo agroalimentar. O 

movimento de concentração da produção agropecuária em um número cada vez menor de 

estabelecimentos cada vez maiores era considerado parte de uma tendência “natural” e 

necessária que já ocorrera nos países capitalistas desenvolvidos e que, portanto, não poderia 

ser freada, sob pena de provocar um atraso tecnológico no setor agropecuário, com impactos 

negativos no próprio processo de desenvolvimento econômico. (BUANAIN, 2003) 

O processo de “modernização” causou transformações profundas na esfera da 

produção agropecuária, mas que também trouxe sérias consequências ambientais e sociais. 

Em relação aos resultados da referida modernização, destacam-se alguns pontos negativos 

quem afetaram e envolveram os agricultores familiares, como: 

Em grande medida, pode-se dizer que o conflito social que se instaurou nas áreas 

rurais do país está diretamente relacionado ao modelo de desenvolvimento agrário do Brasil, o 

qual está baseado em dois pilares principais: na concentração da terra e na exclusão social dos 

agricultores familiares. (MIRALHA, 2006) 

A modernização no campo ocasionou uma intensificação do êxodo-rural, pois esse 

processo perverso envolveu essencialmente o médio e grande produtor gerando assim, uma 

expulsão e expropriação de grande parte dos agricultores familiares, que ficaram abandonados 

sem nenhuma forma de incentivo, e pelo fato dessa modernização se caracterizar também pela 

utilização de máquinas modernas nas grandes propriedades absorvendo uma pequena parte de 

trabalhadores para se sujeitar a ao trabalho assalariado, a maioria foram obrigados, então, a 

migrar para as médias e grandes cidades em busca de emprego, principalmente na indústria. 

Mas, a maioria, não conseguiu se incluir no mercado de trabalho urbano e acabaram 

excluídos, “inchando” as periferias das cidades. (MIRALHA, 2006) 

Outra consequência da modernização conservadora foi a ampliação a concentração 

fundiária que já estava por demais concentrada, além de ampliar ainda mais as desigualdades 

sociais, pois os resultados econômicos dessa modernização, pouco beneficiou a classe 

trabalhadora, favorecendo as elites, ou seja, os grandes produtores e latifundiários, e os 

industriais, em detrimento da classe trabalhadora que são as mais necessitadas. (MIRALHA, 

2006). 
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História e Aspectos Geográficos da Comunidade Três Bocas 

A Comunidade Três Bocas é um bairro rural localizado a sudeste da cidade de 

Londrina, à 15 km do centro, nas coordenadas 23°22'40"S 51°4'59"W. O acesso do centro da 

cidade até a comunidade é feito por meio da rodovia estadual asfaltada PR 218. 

A área onde está localizada a Comunidade situa-se na bacia hidrográfica do Ribeirão 

Três Bocas, a qual abrange os municípios de Londrina e Arapongas, no Norte do Paraná. Esse 

ribeirão pertence à bacia hidrográfica do Rio Tibagi, sendo afluente da margem esquerda do 

mesmo. A sua nascente está localizada no Município de Arapongas (CARVALHO, 2008). 

Figura 1 - Mapa representando a localização da Comunidade Três Bocas 

 

Fonte: GoogleMaps, 2016. Organizador: Nathan Felipe da Silva Caldana 

  

A Comunidade Três Bocas está localizada no Terceiro Planalto Paranaense, o relevo 

da região é suavemente ondulado e apresenta um material rochoso correspondente à basaltos 

do tipo maciço, com coloração muito escura. Em relação ao solo, a região é coberta por 

Nitossolo Vermelho eutroférrico e Latossolo Vermelho eutroférrico, ambos solos com alta 
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fertilidade natural, propícios à atividade agrícola. O nitossolo, porém, é vulnerável à erosão, 

necessitando de práticas conservacionistas (CARVALHO, 2008). 

De acordo com a classificação climática proposta por Koppen, o tipo climático que 

influencia a região é o Cfa – Mesotérmico Úmido, caracterizado por verões quentes com 

tendência de concentração das chuvas e temperaturas superiores a 22ºC, invernos com geadas 

pouco frequentes e com temperatura média inferior a 18ºC. 

A Comunidade Três Bocas nasce praticamente junto com o Município de Londrina, 

com uma colônia de russos, primeiros habitantes da localidade. A história dessa comunidade 

está ligada a uma história de liberdade: 13 famílias russas refugiadas na Índia e para trazê-las, 

a Liga das Nações comprou lotes de cinco alqueires da Companhia de Terras Norte do Paraná, 

que designou um funcionário russo, Vladimir Revensky, para recebê-los (CARVALHO, 

2008). 

De acordo com relatos dos imigrantes russos, quando chegaram na região encontraram 

uma mata virgem, por onde transitavam raposas, onças, cobras e muitos peixes. Por situar-se 

mais ao sul da cidade de Londrina, o clima era relativamente frio e impróprio ao café, mas 

excelente para a saúde dos imigrantes, que progrediram com outras culturas (CARVALHO, 

2008). 

Posteriormente a esse período, foram chegando mineiros, paulistas e outros imigrantes 

na região, sendo os mineiros a maioria a se fixarem nesta localidade. Famílias foram atraídas 

pela propaganda que corria no Estado de Minas Gerais, que divulgavam as maravilhas do 

Norte do Paraná como sendo “terra da prosperidade” ou “onde se puxava dinheiro com o 

rodo”. De acordo com Carvalho (2008), 

Os mineiros trouxeram muitos costumes de seu estado de origem, entre eles 

o de fazer polvilho de mandioca para o preparo de biscoitos. Sendo assim, 

dentre os produtos que eles plantavam – milho, arroz feijão, abóbora e 

mandioca – a mandioca era o de maior utilidade e diversidade de uso. Quem 

relatou este fato foi o senhor Marco Aurélio de Carvalho, 37 anos, neto do 

primeiro pioneiro mineiro a chegar à localidade, o Senhor Eduardo 

Veríssimo de Carvalho. (CARVALHO, 2008, p. 75-76) 

 

Em Minas Gerais, a vida era simples, a maioria vivia em pequenos lotes com famílias 

de muitos filhos e, sendo assim, não havia perspectivas ou possibilidades de aquisição de 

novas áreas. Diante deste contexto, o Paraná foi uma grande oportunidade para a melhora das 

condições de vida das famílias mineiras. (CARVALHO, 2008) 
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Estudo de Caso no Sítio São Onofre: caracterizando a Agricultura Familiar 

praticada na propriedade 

O Sítio São Onofre é uma propriedade rural localizada na Comunidade Três Bocas, em 

Londrina. Nele foi realizado um trabalho de campo, afim de obter informações, dados e 

características a respeito da Agricultura Familiar praticada no local. Para isso, foi entrevistado 

o dono da propriedade Sr. José Aparecido da Silva.  

A entrevista com o Sr. José iniciou-se a partir de perguntas a respeito do tamanho da 

propriedade e dos produtos plantados. A propriedade tem o tamanho de 5,5 hectares e nela é 

plantado repolho, brócolis, nabo, maracujá, batata doce, mandioca, berinjela, inhame e 

quiabo, além do cultivo de frutas como banana, mamão, goiaba e hortaliças como a cebolinha 

para o próprio consumo da família. 

 

Figura 2 - Algumas das culturas praticadas no Sítio São Onofre: Cará (A), Batata Doce (B), 

Mandioca (C) e Berinjela (D) 

 

Fonte: Mateus Galvão Cavatorta, 2016 

 

José Aparecido também nos contou um pouco sobre a história da propriedade, 

explicando que esta era de seu avô, que veio de Minas Gerais para Londrina, atraído pelas 

propagandas de terra fértil na época. Do seu avô, a propriedade foi passada para seu pai, que 

deixou de herança para ele. 
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Ao ser perguntado em relação aos lugares em que os alimentos são comercializados, o 

Sr. José respondeu que são vendidos no CEASA, atacado de Hortifruti localizado na Zona 

Leste de Londrina. Ele também ressalta que não utiliza nenhum crédito rural para auxiliar na 

sua produção. 

Em relação aos adubos e agrotóxicos utilizados nas plantações, José comentou que 

utiliza adubo orgânico (esterco), adubos químicos e agrotóxicos, este apenas quando há 

necessidade, para o combate de matos e pragas, mas em poucas quantidades. 

Figura 3 - Esterco utilizado como adubo nas plantações da propriedade 

 

Fonte: Mateus Galvão Cavatorta, 2016 

 

Sobre a prática o sistema de rotação de culturas, o Sr. José afirmou que pratica 

constantemente. A principal lavoura utilizada na rotação de culturas por ele é o milho, pois 

segundo o mesmo, ele está entre as lavouras que mais fornecem matéria orgânica e nutrientes 

para o solo depois de colhido. 

Em relação aos maquinários utilizados, José afirma que utiliza um Trator, uma Grade 

Rome Aradora para o preparo do solo e Arado subsolador para as colheitas. Entretanto, 

ressalta que o trabalho exercido na sua propriedade é predominantemente manual. A respeito 

da quantidade de pessoas envolvidas no processo, ele afirma ser três, incluindo ele mesmo, e 

os outros dois são primos, ou seja, é um trabalho familiar. 
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Figura 4 - Trator utilizado nas plantações da propriedade 

 
Fonte: Mateus Galvão Cavatorta, 2016 

A respeito do sistema de irrigação utilizado nas lavouras, José comentou que utiliza o 

recurso hídrico existente no local, que neste caso é o Ribeirão Três Bocas. 

Figura 5 - Pivô central de irrigação na plantação de Batata Doce 

 
Fonte: Mateus Galvão Cavatorta, 2016 

Pelo fato de ter chovido muito na semana anterior, foi perguntado quais foram as 

consequências e os danos gerados pela intensidade da chuva. José respondeu que ele nunca 

havia visto uma chuva tão intensa igual à ocorrida na semana passada, e que os danos foram 

terríveis. Dentre os prejuízos, foi perdido quase a sua plantação inteira de maracujá devido ao 

transbordamento do Ribeirão Três Bocas. De acordo com o Sr. José, era pra ser colhido cerca 

de 500 caixas de maracujá e que, depois da chuva ocorrida, ele não espera nem 50 caixas. Em 

relação à estas plantações, foi perdido cerca de 20 mil reais, segundo relato de José. Incluindo 
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outros danos como poste, fiação, bomba e motor de irrigação, o prejuízo chega à cerca de 40 

mil reais. José ressaltou também que quando chove, há um intenso escoamento superficial da 

estrada em direção ao Ribeirão, prejudicando suas plantações. 

Figura 6 - Fotos do antes, durante e depois da chuva ocorrida no dia 11 de Janeiro, 

demonstrando os danos causados nas plantações de maracujá na propriedade do Sr. José 

 

Fonte: Mateus Galvão Cavatorta; Thaynara Akaila da Silva, 2016 

 

Por fim, ao ser perguntado sobre o futuro da propriedade e da sua produção familiar, o 

Sr. José responde que deseja que sua única filha estude e vá tentar a vida na cidade, e ressalta 

que não tem muitas expectativas em relação à continuidade da sua produção. 

Considerações Finais 

Diante do exposto em relação às características da agricultura familiar, pode-se dizer 

que esta corresponde à uma produção agropecuária realizada por pequenos produtores em que 
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o sistema agropecuário é mantido pelo núcleo familiar. Essa prática refere-se, portanto, a 

pequenas propriedades rurais, nunca maiores que quatro módulos fiscais. 

A importância da agricultura familiar no Brasil está na grande produção de alimentos 

que sustentam grande parte da demanda interna do país, pois, na maioria dos casos, os 

agricultores familiares não direcionam suas mercadorias ao mercado externo, mas sim para a 

comercialização imediata da sua produção. 

A partir da entrevista realizada com o dono do Sítio São Onofre, foi possível observar 

que os produtores familiares não utilizam uma grande quantidade de agrotóxicos, fato que 

associa, muitas vezes, a agricultura familiar à agricultura orgânica. Outra característica é que 

esse segmento da economia agrícola não emprega uma grande quantidade de maquinários, 

algo mais comum nas grandes propriedades, não havendo, portanto, a substituição do 

trabalhador do campo pelos equipamentos. 

Um dos pontos da visita que merece maior destaque foram os danos causados pela 

chuva ocorrida na semana anterior à visita. Com o transbordamento do Ribeirão Três Bocas, 

foi perdido, de acordo com o Sr. José, cerca de 450 caixas de maracujá, equivalente à cerca de 

20 mil reais. Diante destes fatos, pode-se ressaltar que a Agricultura Familiar é uma atividade 

com seus altos e baixos, e com a falta de incentivos por parte do Estado, o produtor familiar 

se vê obrigado a migrar para a cidade em busca de melhores condições de vida ou desejar isso 

aos seus próprios filhos, que eles estudem, trabalhem e tentem suas vidas nas cidades. 
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Eixo Temático: Geografia Agrária 

Resumo 
Diante das preocupações que surgiram após os impactos ambientais causados pela modernização 

conversadora da agricultura, surge um novo modo de produção agrícola visando o desenvolvimento 

sustentável: a agricultura orgânica. Esta atividade vem se destacando como uma das alternativas de 

renda para os pequenos agricultores, devido à crescente demanda mundial por alimentos mais 

saudáveis. Neste contexto, o objetivo central deste artigo é caracterizar a agricultura familiar orgânica, 

por meio do estudo de caso realizado na Chácara Esplendor, no município de Maringá (PR), onde é 

praticada a produção orgânica há mais de oito anos. Foram apresentadas as singularidades e diferenças 

dessa atividade em relação à agricultura familiar convencional, além da explicação de suas origens, 

seus princípios e as vantagens que ela oferece para o pequeno agricultor. A metodologia utilizada 

nesta pesquisa foi baseada em referências bibliográficas que tratam da temática e na coleta de 

informações por meio do trabalho de campo no local já mencionado. 

Palavras-chave: Agricultura Orgânica; Agricultura Familiar; Maringá (PR); Chácara Esplendor. 

 
Abstract 
In the face of concerns that arose after the environmental impacts of conservative modernization of 

agriculture, arises a new mode of production for sustainable development: organic farming. This 

activity has been highlighted as one of the alternative sources of income for small farmers, due to the 

increasing global demand for healthier foods. In this context, the main objective of this article is to 

characterize the organic family farming, through the case study in Chacara Splendour in the city of 

Maringa (PR), where it is practiced organic farming for more than eight years. their peculiarities and 

differences of this activity compared to conventional family farming were highlighted, as well as 

explanation of its origins, its principles and the advantages it offers to the small farmer. The 

methodology used in this research was based on references that deal with the topic and gathering 

information through fieldwork at the site already mentioned. 

Keywords: Organic Agriculture; Family farming; Maringá (PR); Chácara Esplendor. 
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Introdução 

As atividades agrícolas responsáveis pela produção de alimentos sempre exerceram 

grandes pressões sobre o meio ambiente. A agricultura moderna não tem se mostrado 

sustentável, utilizando muitas vezes dos recursos naturais inadequadamente, promovendo 

intensa degradação ambiental a partir da destruição de habitats e de espécies potencialmente 

úteis para a sobrevivência do planeta.  

O surgimento de uma nova agricultura “orgânica” tem apresentado novas perspectivas 

para viabilizar a produção respeitando o meio ambiente, a vida dos produtores e a saúde das 

pessoas. Esse tipo de agricultura aponta o caminho da sustentabilidade econômica, social e 

ambiental.  

Diante deste contexto, o objetivo central deste artigo é caracterizar o modo de 

produção da agricultura familiar orgânica, por meio do estudo de caso realizado na Chácara 

Esplendor, no município de Maringá. No primeiro momento do texto, será explicado as 

origens, os princípios e as singularidades da produção orgânica. Adiante, serão comentadas as 

vantagens que esta atividade oferece ao agricultor familiar. A metodologia utilizada neste 

artigo baseou-se em referências bibliográficas que discutem a temática e no trabalho de 

campo realizado na propriedade de Alfredo, produtor orgânico há mais de oito anos.  

 

Princípios gerais da Agricultura Orgânica 

Na ótica social, ambiental e econômica podem ser apontadas sérias conseqüências do 

processo de ‘modernização conservadora’, adotada meio rural. Em relação à ótica social, a 

Revolução Verde promoveu um intenso êxodo rural. Na ótica econômica, os recursos 

empregados na ‘modernização agrícola’ influenciou no endividamento externo apresentado 

pela economia brasileira ao final dos anos 1970, a concentração de renda gerou maior pobreza 

e desigualdade social, impedindo uma distribuição adequada dos recursos. E no aspecto 

ambiental a agropecuária passou a ‘contribuir’ para o agravamento de questões como a 

contaminação do solo e mananciais de água, a erosão do solo, a perda da biodiversidade, o 

aquecimento global, a salinização do solo, o assoreamento dos rios, os processos de 

compactação do solo, a perda de matéria orgânica. (MOTTA, 2002) 

O meio ambiente começou a ser melhor observado e gerar preocupações a partir da 

década de 1960, quando o uso indiscriminado dos recursos naturais começava a provocar 
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efeitos catastróficos sobre o planeta. Muito dos problemas ligados ao meio ambiente decorrem 

do emprego de tecnologias de produção que não levam em conta os impactos ambientais e 

seus efeitos globais. A preocupação da comunidade internacional com os limites do 

desenvolvimento do planeta foi tão intensa que levou a Organização das Nações Unidas 

(ONU) a promover a I Conferência sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, em 

1972. (OLIVEIRA; KHAN; LIMA; SILVA, 2008) 

Em 1992 ocorre a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, conhecida como ECO 92. Durante a conferência foram 

redefinidos objetivos e meios de programas de assistência para a relação sociedade-natureza. 

O Desenvolvimento Sustentável desempenhou o papel central da conferência, onde Chefes de 

Estado ou seus representantes assinaram diversas convenções comprometendo-se na busca de 

suas metas. A Conferência do Rio aprovou cinco importantes documentos sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento: preocupação de preservação, dois novos tratados 

internacionais sobre clima e biodiversidade; uma declaração de princípios sobre o manejo de 

florestas; a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, com princípios; e 

um plano estratégico de ação para o desenvolvimento sustentável, o documento que ficou 

conhecido como Agenda 21. (STOFFEL; COSTA; AREND, 2010) 

Nesse contexto de preocupações com o meio ambiente e com desenvolvimento 

sustentável nasce a Agricultura orgânica, um sistema de manejo sustentável da produção 

agrícola que privilegia a preservação ambiental, a agrobiodiversidade, os ciclos 

biogeoquímicos e a qualidade de vida humana. A agricultura orgânica aplica os 

conhecimentos da ecologia no manejo da unidade de produção, baseada numa 

visão holística da unidade de produção. Isto significa que o todo é mais do que os diferentes 

elementos que o compõem. Na agricultura orgânica, a unidade de produção é tratada como 

um organismo integrado com a flora e a fauna. (EMBRAPA, 2006) 

A ideia central da Agricultura Orgânica é muito mais do que uma troca 

de insumos químicos por insumos orgânicos/biológicos/ecológicos. O manejo orgânico 

privilegia o uso eficiente dos recursos naturais não renováveis, aliado ao melhor 

aproveitamento dos recursos naturais renováveis e dos processos biológicos, à manutenção da 

biodiversidade, à preservação ambiental, ao desenvolvimento econômico, bem como, à 

qualidade de vida humana e dos alimentos. (EMBRAPA, 2006) 

Os princípios adotados na agricultura orgânica podem ser resumidos nas 

seguintes práticas: a) reciclagem dos recursos naturais presentes na 

https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Cafe/CafeOrganico_2ed/glossario.htm#preservacao
https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Cafe/CafeOrganico_2ed/glossario.htm#agrobiodiversidade
https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Cafe/CafeOrganico_2ed/glossario.htm#ciclo
https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Cafe/CafeOrganico_2ed/glossario.htm#ciclo
https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Cafe/CafeOrganico_2ed/glossario.htm#ecologia
https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Cafe/CafeOrganico_2ed/glossario.htm#holistico
https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Cafe/CafeOrganico_2ed/glossario.htm#insumos
https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Cafe/CafeOrganico_2ed/glossario.htm#recursos
https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Cafe/CafeOrganico_2ed/glossario.htm#biodiversidade
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propriedade agrícola, em que o solo se torna mais fértil pela ação benéfica 

dos microrganismos (bactérias, actinomicetos e fungos) que decompõem a 

matéria orgânica e liberam nutrientes para as plantas; b) compostagem e 

transformação de resíduos vegetais em húmus no solo; c) cobertura vegetal 

morta e viva do solo; d) diversificação e integração de explorações vegetais 

(incluindo as florestas) e animais; e) uso de esterco animal; f) uso de 

biofertilizantes; g) rotação e consorciação de culturas; h) adubação verde; i) 

controle biológico de pragas e fitopatógenos, com exclusão do uso de 

agrotóxicos; j) uso de métodos mecânicos, físicos e vegetativos e de extratos 

de plantas no controle de pragas e fitopatógenos, apoiando-se nos princípios 

do manejo integrado; l) maior dependência de mão de obra, portanto menor 

dependência de mecanização. (CAMPANHOLA; VALARINI, 2001, p. 02) 

 

Portanto, o papel da agricultura orgânica é sustentar e aumentar a saúde do solo, das 

plantas, dos animais, do homem e do planeta, seja por meio do manejo do solo, do 

processamento dos alimentos, da distribuição ou do consumo. Entende-se que somente em 

solo saudável é possível produzir alimentos que vão sustentar animais e pessoas de forma 

saudável, influenciando a saúde das comunidades que, por sua vez, não pode ser separada da 

saúde do ecossistema no qual se inserem. Assim, quaisquer substâncias, sejam adubos 

químicos, agrotóxicos, drogas veterinárias e aditivos para o processamento dos alimentos, que 

possam, de alguma forma, ter efeito adverso à saúde das pessoas, dos animais, das plantas ou 

do ecossistema devem ser evitadas (ALVES; SANTOS; AZEVEDO, 2012). 

A integração entre a agricultura orgânica e agricultor familiar 

O conceito de agricultor familiar utilizado neste trabalho refere-se ao pequeno 

agricultor que é proprietário dos meios de produção, que utiliza a mão de obra familiar na 

condução das suas lavouras, não contrata mão de obra e que a sua propriedade não ultrapasse 

a 4 módulos rurais. Se tomarmos como exemplo o município de Maringá, um módulo rural é 

equivalente a uma com dimensão de 12 hectares. A definição de um produtor simples de 

mercadoria, segundo Lamarche (1998, p. 76), pode estar relacionada ao tamanho do 

estabelecimento agrícola: 

“A produção do estabelecimento (a maior parte cultiva pequenas áreas, 

muitas vezes menos de dez hectares) está destinada à alimentação familiar, e 

apenas uma parte muito pequena da produção é comercializada. Tudo isso 

nos leva a admitir que esses produtores funcionem mais num modelo de 

subsistência e de sobrevivência do que num modelo camponês.” 

(LAMARCHE, 1998, p. 76) 
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Nos últimos anos os produtores familiares vêm se interessando pela prática da 

produção orgânica, que lhe oferecem muitos benefícios. Os processos de produção adotados 

na agricultura orgânica não despertam interesses dos grandes proprietários, sendo mais 

acessíveis e vantajosos aos pequenos e médios produtores ou aqueles que estão inseridos na 

agricultura familiar. Estes têm maior facilidade de adaptação aos princípios da agricultura 

orgânica, que são: diversificação, integração da propriedade, indução do equilíbrio ecológico, 

reciclagem de nutrientes, insumos caseiros, conservação do solo e o controle de pragas e 

doenças na maneira ecológica. (BELTRÃO, 2009) 

O pequeno agricultor tem vantagem em relação aos demais grupos de produtores pela 

diversificação da produção orgânica e a diminuição da dependência de insumos externos ao 

estabelecimento, condições que se constituem em barreira para os grandes produtores 

orgânicos. A diversificação da produção confere ao pequeno agricultor a vantagem da 

estabilidade da renda durante o ano, pois reduz o risco de quebras na renda devido à flutuação 

nos preços e a incidentes naturais, tais como a ocorrência de pragas e doenças e o efeito de 

geadas, chuvas de grazino e assim por diante, que, devido à sua limitação no tempo, somente 

afetam alguns cultivos em períodos específicos. (CAMPANHOLA; VALARINI, 2001) 

Outro aspecto pertinente é o fato dos produtos orgânicos apresentarem características 

de nichos de mercado e, portanto, visam atender a um segmento restrito e seleto de 

consumidores, que têm disposição para pagar um sobrepreço por esses produtos, o que não 

acontece com as commodities agrícolas. Desse modo, os pequenos produtores, mesmo não 

atingindo grande escala produtiva, podem disponibilizar seus produtos em pequenos mercados 

locais. Esta parece ser a melhor alternativa aos pequenos agricultores, pois facilita a interação 

com os consumidores e a melhor adequação dos produtos conforme as suas exigências, 

fortalecendo relações de confiança e credibilidade entre as partes envolvidas. 

(CAMPANHOLA; VALARINI, 2001) 

Segundo MEDAETS e FONSECA (2005), a produção orgânica necessita de um uso 

mais intensivo de mão de obra, recurso que normalmente a agricultura familiar dispõe em 

maior quantidade. Outro aspecto é que a produção orgânica reduz a utilização de insumos 

externos que demandam o capital, recurso escasso das economias familiares. A menor 

dependência de insumos químicos e mecanização pela produção orgânica também está 

associada à menor área cultivada pelos pequenos agricultores e também à maior facilidade de 

manejo dos sistemas produtivos com recursos da própria propriedade (fertilizantes orgânicos, 
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produtos naturais para controle fitossanitário, controle biológico natural, tração animal, 

combustíveis não-fósseis, etc.). 

O crescimento da demanda pelos alimentos orgânicos é também um fator que vem 

tornando interessante a adoção desta atividade pelos agricultores familiares. Os consumidores 

vêm se preocupando mais com a sua saúde ou com o risco da ingestão de alimentos que 

contenham resíduos de agrotóxicos. 

Estudo de caso na Chácara Esplendor: caracterizando a produção orgânica 

praticada na propriedade 

No trabalho de campo realizado em Maringá, foi visitada a Propriedade Familiar de 

Alfredo Shigueo Takano, onde é praticada a Agricultura Orgânica. De acordo com o Sr. 

Alfredo, o tamanho de sua propriedade é 2,7 hectares, na qual é praticada agricultura há 15 

anos. Nela há a plantação de cenoura, beterraba, rúcula, alface americana, alface crespa, 

tomate, além de cebolinha e salsinha para consumo da própria família, entre outros. 

Em relação à comercialização de seus produtos, Alfredo afirma vendê-los na Feira do 

Produtor e para Merendas Escolares. Ele revela ter firmado uma parceria com a Prefeitura 

Municipal para fornecimento dos seus produtos nas Merendas Escolares. Entretanto, Alfredo 

comenta que existe um mercado mais restrito para a produção orgânica do que para a 

produção convencional, pelo fato dos alimentos orgânicos serem mais caros, visto que 

necessitam de uma preocupação maior para produzi-los, além do emprego maior da mão de 

obra. 
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Figura 1 - Plantação de cenoura (A) e de alface (B) na propriedade do Sr. Alfredo 

 
Fonte: Mateus Galvão Cavatorta, 2016 

 
Ao ser perguntado se ele pratica outras atividades além da agricultura, Alfredo 

responde que vive exclusivamente da sua produção agrícola. Ele explica também que quem 

trabalha na produção é essencialmente ele, sua esposa, seu pai e sua mãe. Em relação aos 

créditos rurais, Sr. Alfredo disse que através do PRONAF conseguiu fazer um posto artesiano 

e comprar um veículo para transportar seus produtos. Ressalta ainda que foi o PRONAF que 

veio até ele. 

Sobre a prática o sistema de rotação de culturas, o Sr. Alfredo afirmou que pratica 

constantemente. A principal lavoura utilizada na rotação de culturas por ele é o milho. O 

milho é utilizado por estar entre as lavouras que mais fornecem matéria orgânica e nutrientes 

para o solo depois de colhido. 

Nas plantações da propriedade não são utilizados agrotóxicos, ao invés destes, são 

utilizados inseticidas naturais. São realizados alguns artifícios como não retirar os matos 

entorno das plantações, pois atraem os predadores das pragas. Os adubos utilizados nas 

plantações são orgânicos, como o esterco, e outros compostos ricos em carbono e nitrogênio.  
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Alfredo ressalta que a acidez do solo influi na fertilidade, tornando os nutrientes 

essenciais indisponíveis às plantas. Para correção aplica-se calcário, de acordo com a análise 

do solo; em geral, para terrenos ácidos utiliza-se cerca de 0,5 a 1 kg de calcário por m², com 

antecedência mínima de três meses do plantio. Caso seja utilizado o composto orgânico, a 

acidez do solo é corrigida naturalmente, sem necessidade de calagem. Para pequenas hortas 

orgânicas, recomenda-se após aplicação do calcário, quando necessário, e do adubo orgânico, 

fazer o revolvimento do solo com enxadão ou pá, na profundidade mínima de 20 cm, com 

posterior destorroamento com enxada. 

A adubação orgânica melhora a fertilidade do solo e as propriedades físicas do solo. O 

resíduo orgânico ou restos de culturas, também pode se tornar um adubo de ótima qualidade 

através da compostagem. A compostagem é um processo biológico em que os 

microrganismos transformam a matéria orgânica num material rico em nutrientes e que pode 

ser utilizado como adubo. E para isso utiliza-se esterco de gado, cama de aves, palha de arroz, 

pó de rocha, composto de uva, cinzas, restos de vegetais e alimentos, etc. Os resíduos vegetais 

deixados no solo pelo sistema de preparo em plantio direto e a adição de fertilizantes 

orgânicos favorecem o aumento dos teores de matéria orgânica. Isso provoca uma melhoria na 

atividade biológica do solo, melhorando sua estrutura e a resistência aos agentes erosivos. 

Na sua produção agrícola, Alfredo também utiliza a técnica de transplante de mudas. 

Essa prática garante a produção de hortaliças de boa qualidade. A semeadura é feita num tipo 

de cultivo protegido, uma mini estufa, que protege as mudas do sol intenso, de chuvas etc. As 

mudas são criadas em um sistema de bandeja de isopor que, segundo Alfredo, se for 

manuseada com cuidado, pode ser reutilizada várias vezes. A vantagem da bandeja de isopor 

em relação à outras opções como a sementeira em canteiro e em caixa, é que a muda não sofre 

nenhum dano ao ser transplantada. O substrato para encher os recipientes pode ser adquirido 

em lojas agropecuárias ou preparado em casa. O preparo caseiro do substrato consiste na 

mistura de três partes de terra peneirada livre de plantas espontâneas; uma parte de cama de 

aviário curtida e peneirada; e uma parte de areia fina de rio ou duas partes de casca de arroz 

carbonizada.  
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Figura 2 - Produção de mudas na propriedade do Sr. Alfredo 

 

Fonte: Mateus Galvão Cavatorta, 2015 

Em relação aos danos causados pela intensidade de chuvas, Alfredo ressalta que 

prejudicam suas plantações, e que quando o solo está muito úmido, não é possível a passagem 

do trator. Pelo fato do verão ser o período que mais chove, Alfredo diz que há um aumento 

dos preços dos produtos alimentares, e que no outono, inverno e primavera é que ocorre o 

auge da sua produção. 

A respeito dos benefícios do cunho ecológico aplicado nas sua produção agrícola, 

Alfredo explica que as plantações tratadas no manejo ecológico são menos vulneráveis às 

pragas. Além disso, ressalta que ultimamente as pessoas estão mais preocupadas com sua 

saúde e, em decorrência disto, está havendo um aumento da procura a cada ano por alimentos 

orgânicos. 

Sobre os aspectos negativos da sua produção orgânica, o Sr. Alfredo diz que um dos 

fatores limitantes para agricultura orgânica é a mão de obra. Enquanto a agricultura 

convencional aderiu à mecanização, a orgânica necessita mais de trabalho manual. Ele 

ressalta que economiza nos fertilizantes e agrotóxicos, entretanto o trabalho manual é mais 

intenso. 
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Considerações Finais 

O presente trabalho procurou caracterizar a forma como é realizado a agricultura 

orgânica em uma propriedade familiar, por meio do estudo de caso realizado na Chácara 

Esplendor, no município de Maringá. Foram apresentadas também algumas diferenças entre a 

agricultura familiar convencional e a orgânica. Enquanto a convencional aderiu ao uso da 

mecanização e utiliza agrotóxicos, a produção orgânica necessita de um emprego maior da 

mão-de-obra e utiliza adubos orgânicos e fertilizantes naturais. 

Foi evidenciado também que a produção orgânica pode se constituir como opção 

vantajosa para os agricultores familiares. A agricultura orgânica se adapta melhor às 

propriedades familiares pelo fato que necessitam o emprego maior da mão de obra e uma 

menor área para sua produção, além de oferecer ao agricultor familiar a possibilidade de 

produzir uma maior variedade de culturas, e um gasto menor com produtos químicos. Outro 

fato importante que merece ser destacado é o crescimento da demanda por alimentos 

orgânicos, que se constitui em uma possibilidade de aumentar a renda do pequeno agricultor.  

Em relação à questão ambiental, a partir das leituras realizadas, percebe-se que a 

agricultura orgânica procura se caracterizar como um processo sustentável, pois atua com o 

objetivo de recuperar os recursos naturais que ficam comprometidos com a produção 

convencional, além de ser uma atividade na qual a exposição em relação aos agrotóxicos 

desaparece. Outro aspecto positivo é que, de acordo com estudos, a produção orgânica 

permite a geração de produtos alimentícios mais saudáveis para a população, em relação à 

agricultura convencional. 

Entretanto, as dimensões econômica, técnico-agronômica e as políticas públicas 

podem ser melhoradas na produção orgânica. Para isso, alguns problemas e empecilhos 

devem ser resolvidos como: alto custo para recuperação do solo, a produção em pequena 

escala, alto custo para obter a certificação (selo orgânico), a falta de linhas de créditos 

específicas, a escassez de pesquisas técnico-científica e de assistência técnica, mercado que 

forneçam sementes selecionadas e finalmente a comercialização (abertura de novos mercados, 

especialmente para a população de baixa renda). 
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A VITICULTURA NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL 

ARCANJO/SP 

The viticulture in the municipality of São Miguel Arcanjo/SP 

 

Diânice Oriane da Silva29 

Juliano Ricciardi Floriano Silva30 
 

Eixo Temático: Geografia Agrária 

Resumo 
O setor agrícola possui grande importância na economia municipal e regional , vinculado à produção 

da fruticultura e das lavouras temporárias. A viticultura é uma atividade agrícola de grande 

importância econômica para o município de São Miguel Arcanjo/SP, conhecido nacionalmente como 

capital da Uva Itália. O elevado número de agricultores familiares existentes no município, está 

associados ao cultivo das uvas finas e rústicas. Destaca-se neste caso, a sustentabilidade da pequena 

propriedade e o desenvolvimento territorial associado ao cultivo da uva. Para tanto, utilizou-se de 

dados de fontes secundárias, disponibilizados pelo IBGE, pela Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento, CATI, e pelo projeto de Levantamento Censitário das Unidades de Produção 

Agropecuária do Estado de São Paulo – LUPA. 

Palavras-chave: agricultura familiar; viticultura; agrotóxicos 

 

Abstract 
The agricultural sector has great importance in the local and regional economy, linked to the 

production of fruit and temporary crops. Viticulture is an agricultural activity of great economic 

importance for the city of São Miguel Arcanjo / SP, nationally known as the capital of Uva Italy the 

high number of farmers in the municipality in question are associated with the cultivation of fine 

grapes and rustic. It is noteworthy in this case, the sustainability of small property and the territorial 

development associated activities related to both uva. We used data from secondary sources, provided 

by IBGE , the Secretariat of Agriculture and Supply, CATI , and Design of Census survey of 

Agricultural Production Units of the State of São Paulo - LUPA . 

Keywords: family farming; viticulture; pesticides 

 

Introdução 

A agricultura familiar, as pequenas propriedades organizadas e geridas pelo trabalho 

familiar tornou-se temática de inúmeras pesquisas ao longo dos anos.  
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Apesar de ser parcela significativa na economia brasileira, a agricultura familiar ainda 

é pressionada pelo processo de modernização. Mas, a existência de espaços de produção 

diversificados faz com que haja dinâmicas específicas de desenvolvimento e alcance novos 

espaços. Para Navarro (2001), na agricultura familiar a produção agrícola alcança importância 

econômica e há um significativo número destes trabalhadores.  

A viticultura é uma atividade agrícola de grande importância econômica para o país e, 

em especial, para o município de São Miguel Arcanjo/SP, conhecido nacionalmente como 

capital da Uva Itália. Destaca-se neste caso, a sustentabilidade da pequena propriedade e o 

desenvolvimento territorial associado às atividades ligadas a uva. 

O principal objetivo deste artigo é apresentar a utilização da pequena propriedade no 

município de São Miguel Arcanjo/SP para a produção de uva de mesa, atividade destaque do 

município, além de iniciar uma discussão sobre o uso de agrotóxicos na lavoura e as 

consequências para os trabalhadores rurais. 

Os procedimentos metodológicos utilizados neste artigo abarcaram levantamento 

bibliográfico e a coleta de dados quantitativos em fontes secundárias, como o Levantamento 

Censitário das Unidades de Produção Agropecuária do Estado de São Paulo (LUPA) e 

também Fundação Seade, referentes a participação das atividades econômicas. 

A análise de tais dados envolve a contextualização do município de São Miguel 

Arcanjo/SP e a importância da viticultura como base econômica da pequena propriedade. Tais 

informações pautaram as discussões sobre o uso da pequena propriedade no município em 

questão, como também a contaminação de trabalhadores pelo uso excessivo de agrotóxicos.  

Desenvolvimento 

As mudanças ocorridas no último século com relação aos processos tecnológicos na 

agricultura, fez com que houvesse uma modificação da maneira de produzir, renovando o 

pensar e o agir. A agricultura que por gerações tem sido a forma de vida dos agricultores e de 

suas famílias, tornou-se uma atividade comercial. 

O município de São Miguel Arcanjo /SP foi escolhido para o estudo neste trabalho por 

ser o maior produtor de uva fina do estado de São Paulo, além de possuir um elevado número 

de propriedades rurais inferiores a 100 hectares (93,3%), ocupando 37% da área agrícola do 

município. 
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De acordo com Silva et al (2005) o século XX foi marcado por um intenso e contínuo 

processo de mudanças tecnológicas e organizacionais, que abarcou o espaço da produção, 

com grandes transformações tanto na forma, quanto nos processos e nas relações de trabalho. 

Na tentativa de aumentar o rendimento no processo agrícola e controlar os fatores 

indesejáveis, o agricultor utiliza-se de diversos produtos químicos, que embora sejam 

eficientes, são poluentes e prejudiciais ao ambiente. 

Para Silva et al (2005) o processo de produção agrícola tem passado por importantes 

mudanças tecnológicas e organizacionais, com o objetivo de aumentar a produtividade. No 

tocante às alterações tecnológicas, a primeira ocorreu com a mecanização de diversas 

atividades agrícolas e a consequente substituição da mão-de-obra pelo maquinário, 

ocasionando e impulsionando o êxodo rural. A segunda modificação foi a entrada, a partir de 

1930, dos agroquímicos, em particular dos agrotóxicos, intensificando-se a partir da Segunda 

Guerra Mundial. E a terceira, e não menos importante, a introdução da biotecnologia, 

destacando-se os organismos geneticamente modificados – os transgênicos. 

Ao caracterizar o sistema de produção, Silva et al (2005) mencionam que nos países 

em desenvolvimento, a agricultura tem como base a produção familiar, com exploração de 

subsistência. Porém, Abramoway (1992) menciona que nos países desenvolvidos, a 

agricultura torna-se comercial, integrada à transformação, à comercialização e à distribuição, 

formando o chamado sistema agroindustrial. 

Neste contexto, Silva et al (2005) afirma que esse processo constitui o arcabouço da 

chamada modernização da agricultura que mesmo tendo gerado aumento da produtividade, 

também provocou a exclusão social, a migração rural, o desemprego, a concentração de renda, 

o empobrecimento da população rural, além dos danos à saúde e ao meio ambiente – 

desmatamento indiscriminado, manejo inadequado do solo, impactos do uso de agrotóxicos e 

a contaminação dos recursos hídricos. 

Silva et al (2005) ressalta que o uso de produtos para o combate a pragas e doenças 

não é recente. Exemplo isso é que civilizações antigas utilizavam o enxofre, o arsênico e 

calcário para esta finalidade. Mas, Meirelles (1996) destaca que o intenso desenvolvimento da 

indústria química, no período da Revolução Industrial, determinou o aumento na pesquisa e 

produção dos produtos agrotóxicos. A produção em escala industrial teve início na década de 

1930 e seu auge ocorreu na década de 1940.  
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“Os termos pesticidas, praguicidas, biocidas, fitossanitários, agrotóxicos, defensivos 

agrícolas, venenos, remédios expressam as várias denominações dadas a um mesmo grupo de 

substâncias químicas” (SILVA et al, 2005, p.4) 

Neste trabalho será utilizado o termo agrotóxico para designar produtos e agentes de 

processos físicos, químicos e biológicos, nos setores de produção, armazenamento e 

beneficiamento de produtos agrícolas (Decreto n.4074 de 4 de janeiro de 2002, que 

regulamentou a lei n.7802/1989). 

Na década de 1960, os agrotóxicos tornaram-se usuais no cotidiano dos trabalhadores 

rurais, elevando os riscos de adoecerem e morrer. E é com o Plano Nacional de 

Desenvolvimento (PND), na metade da década de 1970 , que facilitou a abertura do Brasil ao 

comércio internacional e o uso intensivo de agrotóxicos no trabalho rural. 

“Nos termos do PND, o agricultor estava obrigado a comprar tais 

produtos para obter recursos do crédito rural. Em cada financiamento 

requerido, era obrigatoriamente, somada à propaganda dos fabricantes, 

determinou o enorme incremento e disseminação da utilização dos 

agrotóxicos no Brasil” (Silva et al, 2005, p.4). 

 

A política de crédito integrou a Revolução Verde, iniciado nos Estados Unidos e com 

o principal objetivo de aumentar a produtividade agrícola com o uso de agrotóxicos, além da 

expansão das fronteiras agrícolas e do aumento da mecanização. 

“No Brasil, a Revolução Verde se deu através do aumento da importação de produtos 

químicos, da instalação de indústrias produtoras e formuladoras de agrotóxicos e do estímulo 

do governo, através do crédito rural, para o consumo de agrotóxicos e fertilizantes” (SILVA 

et al, p.4). 

Silva et al (2005) menciona que o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a 

Defesa Agrícola (Sindag) já sinalizava que o Brasil era, em 2001, o oitavo país consumidor de 

agroquímicos, com 3,2Kg/ha apenas de agrotóxicos. 

Nova (2015) menciona ainda que até há um mito entre os produtores de que, quanto 

maiores as doses, mais tempo a lavoura fica livre de pragas. Porém, esse controle se tornou 

ele próprio a maior praga, devido aos impactos na saúde pública são evidentes. 

Sobre os impactos que o uso massivo de agrotóxicos tem sobre a saúde, Nova (2015) 

destaca que vão além do mal estar. Especialistas afirmam que há uma relação direta entre o 

acúmulo de agrotóxicos no organismo e o desenvolvimento de câncer de mama, fígado e 
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testículos. Uma contradição quando se pensa que o consumo de frutas e legumes é exatamente 

uma das atividades saudáveis recomendadas para ajudar a prevenir o surgimento de tumores 

malignos. 

Entre as culturas, produzidas em pequenas propriedades, Silva et al (2005) menciona 

os casos do fumo, da uva, morango, batata, tomate e outras espécies hortícolas e frutícolas 

utilizam grandes quantidades de agrotóxico. A exposição constante a agrotóxicos pode causar 

muitos efeitos danosos à saúde dos produtores, em especial, como leucemia, câncer de bexiga, 

problemas neurológicos, imunológicos e até mesmo endócrinos. 

De acordo com Bombardi (2011) no período 1999 e 2009 foram notificados pelo 

Sistema Nacional de Informações Tóxico-farmacológicas (SINITOX), cerca de 62 mil 

intoxicações pelo uso de agrotóxicos agrícola; significando por volta de 5.600 casos por ano 

no país, com uma média de 15,5 intoxicações diárias. 

Os agrotóxicos utilizados em grande escala, têm sido objeto de vários estudos, afirma 

Silva et al (2005), tanto pelos danos à saúde humana, dos trabalhadores, quanto pelos danos 

causados ao meio ambiente e pelo aparecimento de resistência em organismos alvo (pragas). 

No entanto vale salientar que, em virtude da pesquisa estar no início, ainda não há dados da 

pesquisa in loco. 

Porém, há alguns indicativos que estes produtos já podem estar prejudicando a saúde 

humana.  Desta forma, as considerações apontadas estão baseadas em dados coletados nas 

fontes secundárias, como pode ser observado na Tabela 1. 

Tabela 1 -  Principais causas de morte no município de São Miguel Arcanjo / SP 

Causa do óbito (doenças) 2013 2014 

Aparelho circulatório 21 12 

Aparelho digestório 4 14 

Aparelho respiratório 16 21 

Neoplasias – tumores 9 7 

Envenenamentos e causas externas 7 3 

Total 57 57 

Total no município (geral) 74 73 

Fonte: IBGE, 2013/14 

 

Nesta tabela (1) pode-se levantar como hipótese que há a possibilidade desses óbitos já 

serem resultados do convívio constante com os agrotóxicos, em menores ou maiores 

quantidades, o corpo reagirá de maneiras diferentes.  

Os dados referentes aos óbitos tendo como causa principal os aparelhos digestório e 

respiratório tem aumentado em apenas um ano. Como ressalta Silva et al (2005) pode ser 
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devido à falta de utilização dos equipamentos preventivos na aplicação, ou o incômodo que 

estes causam, assim os trabalhadores retiram os equipamentos de segurança, já encharcados 

pelo veneno. 

 

Caracterização da área de estudo - o município de São Miguel Arcanjo/ SP 

De acordo com as informações do IBGE (2016) o processo histórico do município de 

São Miguel Arcanjo iniciou em meados do século XIX, quando povoadores fixaram-se ao 

longo da estrada de ligação entre Sorocaba e o sul do país, formando novas fazendas 

dedicadas a culturas diversas. Nessa época, ao sul do município de Itapetininga, um de seus 

povoadores, o Tenente Urias Emígdio Nogueira de Barros, juntamente com parentes e amigos 

concentrados numa extensa área, formaram o antigo bairro Fazenda Velha. 

Informações mencionam que, Maximina Ubaldina Nogueira Terra, filha do Tenente 

Urias, em homenagem ao seu marido falecido, Miguel dos Santos Terra, doou à igreja, terras 

para construção da capela, sob a invocação de São Miguel Arcanjo, daí derivando o nome do 

povoado que se formou em torno da ermida. Foi elevado em 1877, à freguesia com o nome de 

São Miguel Arcanjo.  

O seu desenvolvimento sócio-econômico iniciou-se com o cultivo de algodão, que saía 

das lavouras para descaroçamento na cidade, em beneficiadoras nacionais e estrangeiras, que 

na década de 1920, somavam 20 estabelecimentos. 

No período da II Guerra Mundial, a Inglaterra, principal consumidora do algodão do 

município, deixou de adquirir esta matéria-prima. Os produtores abandonaram o seu cultivo, 

passando à extração de madeira para  carvão, de grande importância para a economia local. 

Além da descoberta de jazidas de carvão, que se tornou a nova atividade econômica do 

município. 

Outra base econômica, na época, foi a cultura de batata iniciada pelos primeiros 

imigrantes japoneses, que migraram da região de Registro no vale do Ribeira de Iguape, logo 

após a II Guerra Mundial. 

Vindo da Itália, o comendador Dante Carraro adquiriu grande área de terra e 

introduziu o trigo. Logo depois as culturas aumentaram e o trigo tornou-se slogan de bancos 

nas praças da cidade. Entretanto, com a morte de Dante Carraro, sua família abandonou essa 

cultura, dedicando-se à pecuária. 
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 Na década de 1950, Masato Fujiwara trouxe as primeiras mudas de uvas-itália que se 

tornaria, anos depois, a principal atividade agrícola e fonte de renda da cidade. 

Além do município de São Miguel Arcanjo, a maior produtora de uva-itália do estado 

de São Paulo, outros estados também se destacam na produção dessa cultura como Rio 

Grande do Sul, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina e Bahia. 

Situado a 180 quilômetros ao sul da capital do estado São Paulo, o município de São 

Miguel Arcanjo possui uma área de 930,3  Km2  com uma população residente de 33.577  

habitantes (IBGE, 2016), localizado em altitude de 659 metros acima do nível do mar. 

(Imagem 1)  

O município em questão chamou-nos a atenção devido a presença de  93,3% das 

propriedades estarem sendo produzidas pela agricultura familiar ,  como pode ser observado 

nas Tabela  2 . 

 

Imagem 1 – Localização do município de São Miguel Arcanjo - SP 

 
Fonte: IBGE, 2016 
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Tabela 2 - Números de Unidades de Produção Agrícolas (UPAs) e Área no município de São 

Miguel Arcanjo/ SP 

Área 
N. de 

UPAs 
Total (em hectares) 

UPAs com (0,1] ha 171 104,0 

UPAs com (1,2] ha 155 226,4 

UPAs com (2,5] ha 684 2.403,7 

UPAs com (5,10] ha 424 3.147,7 

UPAs com (10,20] ha 418 6.061,1 

UPAs com (20,50] ha 336 10.607,5 

UPAs com (50,100] ha 142 10.108,3 

UPAs com (100,200] ha 76 10.526,2 

UPAs com (200,500] ha 56 17.191,5 

UPAs com (500,1000] ha 11 7.611,5 

UPAs com (1000,2000] ha 16 22.529,5 

UPAs com (2000,5000] ha 02 4.549,6 

TOTAL 2.491 88.217,0 

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento, CATI/IEA,LUPA, 2016 

Em contrapartida a esta Tabela 2, os dados coletados junto à Secretaria de Agricultura 

e Abastecimento (2016) os médios e grandes proprietários de terras somavam  161 unidades 

de produção, abrangendo uma área total de 55.5508,3 hectares, equivalendo a 6,7% das 

propriedades, ocupadas com pastagens (braquiária), silvicultura (eucalipto) e milho (Tabela 

3). De acordo com o Levantamento Censitário das Unidades Agropecuária do Estado de São 

Paulo (LUPA) 2007/08, a economia é baseada no setor agrícola, com o predomínio da 

viticultura, o cultivo da uvas do tipo Itália e Rubi e o município de São Miguel Arcanjo é 

conhecido como capital da uva Itália (Imagem 2). 

Tabela 3 - As 10 principais culturas, as Unidades de Produção Agropecuárias (UPAs) 

e área desenvolvidas no município de São Miguel Arcanjo /SP, 2007/08 

Culturas N. de 

UPAs 

Total (em hectare) 

Braquiária 1.369 31.393,4 

Eucalipto 321 19.977,0 

Milho 604 8.786,9 

Uva fina 600 1.045,1 

Uva rústica 348 779,0 

Caqui 132 471,9 

Cana-de-acúcar 120 213,3 

Abóbora 141 121,7 

Maracujá 113 112,4 

Pimentão 165 59,3 

Pepino 179 49,1 

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento, CATI/IEA,LUPA, 2016 
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Imagem 2 – Vista de parreiral em propriedade rural de São Miguel Arcanjo 

 
Fonte: Foto dos autores 

 

Outra variedade de uva presente no município, segundo a Casa da Agricultura do 

Estado de São Paulo (2015) é a uva rústica de mesa Niágara (tratando-se de uma uva com 

menos custo para a produção), visto que na reforma dos parreirais os produtores vem optando 

pelo plantio da mesma, também ganhando espaço em novas áreas, principalmente na divisa 

com Capão Bonito (SP). A uva Niágara atualmente em São Miguel Arcanjo, é responsável 

por 40% da produção do Estado de São Paulo e também impulsiona a economia local. 

 

 

Imagem 3- Distribuição Geográfica de área cultivada e número de produtores de Uvas finas, 

2007/2008 

 
Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Coordenadoria de Assistência Técnica Integral 

(CATI) 
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De acordo com os estudos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

2011, os alimentos que ela considera os mais perigosos para o consumo, por concentrarem 

excessiva contaminação por agrotóxicos, sendo eles: pimentão (80%), uva (56,40%), pepino 

(54,8), morango (50,8%), couve (44,2%), abacaxi (44,1%), mamão (38,8%), alface (38,4%), 

tomate (32,6%) e beterraba (32,0%). Entre estes, pode-se verificar na Tabela 3 que há a 

produção, no município em estudo, de pimentão, da uva e do pepino.  

Isso demonstra o risco de saúde que o produtor rural está correndo, pois o elevado 

grau de toxicidade trará, a longo prazo, danos neurológicos, reprodutivos, de desregulação 

hormonal e até mesmo o desenvolvimento de tumores cancerígenos.  

De acordo com a pesquisadora Antuniassi (2015), esta menciona que em conversas 

com os agricultores, eles denominavam o agrotóxico como um ‘veneno’ para as pragas da 

agricultura. Eles sabem que os produtos agrotóxicos são venenos, mas eles não têm a noção 

exata de como essas substâncias podem afetar sua saúde, ainda não há uma clareza suficiente 

para os agricultores que esses produtos são também um veneno para ele e por isso a 

importância de se proteger com o Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

Para Lima et al (2010) cerca de 80,5% trabalham sem utilizar os acessórios adequados 

para evitar a contaminação. Em média são utilizados 61 produtos diferentes para 

pulverização, com 54 substâncias ativas diferentes, pertencentes a 37 grupos químicos, sendo 

os organofosforados utilizados por 94,4% dos produtores.  

 Com relação ao uso da terra no período de 1996 e 2006, na Tabela 4 pode-se observar 

que houve um aumento do número de estabelecimentos agropecuários com lavouras 

(temporárias e permanentes), totalizando 59.334 hectares. Em contrapartida, as pastagens 

(46.311) diminuíram, diferentemente das áreas de matas (49.457 hectares). 

Tabela 4 -  Uso da terra no Município de São Miguel Arcanjo /SP 

Número de 

estabelecimento e 

área (hectares) 

Lavouras Pastagens Matas Total 

1996 2006 1996 2006 1996 2006 1996 2006 

São Miguel 

Arcanjo 

N 1.222 1.607 466 890 572 749 949 1.541 

Área 13.28

4 

46.05

0 

24.438 21.87

3 

17.17

5 

32.28

2 

59.73

4 

122.06

0 
Fonte: Censos Agropecuários de 1996 e 2006 

Ao enfatizarmos as lavouras temporárias e permanentes, a Tabela 5 evidencia as 

alterações existentes do tipo de uso do solo no período 1996 e 2006. 
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No contexto estadual, apesar da expansão canavieira ter se alastrado pelo território 

paulista, nesta porção sudoeste devido aos aspectos geomorfológicos não favoráveis à esta 

cultura, pode-se observar na Tabela 4, o que foi verificado anteriormente. 

As culturas temporárias aumentaram em número de estabelecimentos, e elevou em 7 

vezes a área, sendo os destaques: o milho, a cana-de-açúcar, a abóbora, o maracujá, o 

pimentão e o pepino. 

Já as lavouras permanentes, com número de estabelecimentos maior e também a área 

plantada, sendo os destaques: a braquiária (pastagem), o Eucalipto, a uva fina, a uva rústica e 

o caqui, segundo os dados da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, CATI/IEA,Projeto 

LUPA, 2016. 

Tabela 5 - Estabelecimentos e área ocupada por lavouras temporárias e permanentes, entre 

1996 e 2006 no município de São Miguel Arcanjo/SP 

 

 

Município 

Número de 

Estabelecimentos 

 

Área dos estabelecimentos (hectares) 

Lavouras 

temporárias 

Lavouras 

permanentes 

Lavouras 

temporárias 

Lavouras 

permanentes 

1996 2006 1996 2006 1996 2006 1996 2006 

São Miguel 

Arcanjo 

661 929 561 678 4.201 29.043 9.083 17.007 

Fonte: Censos Agropecuários de 1996 e 2006 

 

Em termos de valor de produção, a fruticultura é significativa e com aumento na 

participação do conjunto das lavouras cultivadas. Tal fato é devido a inúmeras condições 

favoráveis: clima, topografia, estrutura fundiária, à localização do município no estado, 

ocasionaram a expansão da área produtiva, em especial a uva fina. 

 

Estratégias 

Os fruticultores residentes a mais tempo no município e que produzem uva, agregam 

valor à produção de uva transformando-a em vinhos, sucos, geléias e outros derivados que são 

vendidos na região.  
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Imagem 4 – Produtos comercializados de fabricação artesanal 

 
Fonte: Foto dos autores 

Ou seja, realizam a fabricação artesanal dos produtos provenientes da uva, 

proporcionando o aumento da renda com a venda direta ao consumidor.  

A comercialização ocorre com pessoas do município mesmo (São Miguel Arcanjo), 

com turista que visitam o Parque Estadual Carlos Botelho, e utilizam a Rodovia Neguinho 

Fogaça, onde estão localizadas as propriedades rurais, para irem e retornarem, e também de 

moradores de Itapetininga. 

A Outra fonte de recursos que contribui com o aumento da renda familiar é o turismo 

rural receptivo, no qual os visitantes no período da colheita da uva, realiza o Colhe-Pague 

junto aos parreirais. 

Portanto, a diversificação na transformação da matéria-prima da viticultura (uva fina e 

seus derivados como geléia, vinho e suco) como a prática do turismo rural, consolida essa 

cultura no município e também é uma estratégia que proporciona maior rentabilidade para o 

sustento dos produtores rurais e suas famílias. 

 

Considerações Finais 

A partir dos dados coletados, pode-se verificar que o município de São Miguel 

Arcanjo é um espaço diferenciado, devido ao número significativo de pequenas propriedades 
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existentes, ocorrendo nestas o predomínio do cultivo de uvas como também de produtos da 

olericultura (pepino e pimentão). 

A viticultura iniciada no município na década de 1950, se tornou a principal fonte de 

renda da cidade e alternativa para a pequena produção, diante da modernização agrícola 

imposta pelo grande capital. 

Entretanto, tais produtores não estão totalmente imunes a esse grande capital, no qual 

buscam por meio de insumos à sua produção, especialmente no uso de agrotóxicos para 

combaterem as pragas e obterem uma produção satisfatória. Segundo dados da ANVISA, a 

cultura da uva é uma das que apresentam os maiores indicadores de contaminação por 

agrotóxicos o que resulta no risco à saúde dos produtores durante o trabalho nos parreirais. 

Mesmo assim, ainda que não haja um manejo orgânico dessa cultura a importância da 

produção de uvas para a economia local e regional é reconhecida pela população, 

consumidora do produto in natura, como também a produção de subprodutos artesanais da 

uva e serviços (turismo rural) que passaram a oferecer em suas propriedades. Essa a 

rentabilidade proveniente da viticultura é muito significativa, por assegurar a manutenção das 

famílias junto a sua propriedade e reproduzindo seu modo de vida. 
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AS CARACTERÍSTICAS DE PRODUÇÃO DA 

PECUÁRIA LEITEIRA NO MUNICÍPIO 

DE VALENÇA – RJ 

The production features of dairy cattle in municipality of Valença - RJ 

 

Jardel Corrêia da Silva31 

Gilson Ribeiro da Silva32 

 

Eixo Temático: Geografia Agrária 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo a caracterização da pecuária leiteira no município de Valença, 

mesorregião Sul Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, visa analisar as relações técnicas através da 

estrutura agrária do município, e como ocorre à gestão do setor leiteiro dentro do município, para 

então tratar da formação de uma rede de infraestrutura que se criou dentro do território valenciano. A 

metodologia empregada é sistêmica com analise integrada de dados empíricos e estatísticos que 

compõem os processos relacionados à produção. Os procedimentos operacionais foram: revisão de 

literatura pertinente ao tema, realização de coleta de dados estatísticos do Censo Agropecuário 

1995/96 e 2006, através do SIDRA – Sistema de Recuperação Automática, coleta de dados de campo, 

tabulação e analise dos dados primários e secundários. 

Palavras-Chave: Pecuária Leiteira; Sul Fluminense; Valença-RJ. 

 

Abstract 
This study aims to characterize dairy farming in the city of Valença, located in the South Fluminense 

mesoregion of the State of Rio de Janeiro, to analyze the technical relationships through the agrarian 

structure of the municipality, describe the livestock participants and how the dairy sector is managed 

within the municipality, and then consider the formation of an infrastructure network created within 

the Valenciano region. The methodology utilised is systemic with integrated analysis of empirical and 

statistical data that comprise the production-related processes. Operating procedures employed 

included review of relevant literature; collection of statistical data, from the Censo Agropecuário 

1995/96 and 2006, through SIDRA – Sistema de Recuperação Automática; collection of field data; 

and tabulation and analysis of primary and secondary data. 

Keywords: Dairy farming; South Fluminense; Valença-RJ 
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Os estudos voltados para geografia agrária são de fundamental importância para 

compreendermos as dinâmicas do rural. Essas dinâmicas mostram como o território se 

comporta através de inúmeras mudanças que ocorrem nos dias atuais, sendo que essas 

mudanças são consequências de diversos acontecimentos do passado e que sem dúvida foram 

de grande importância para poder compreender o rural nos dias atuais. 

A pecuária leiteira no estado do Rio de Janeiro é uma atividade recente se comparada 

com outras atividades aqui antes implantadas, é uma atividade que veio para substituir a 

atrasada cafeicultura e até mesmo a cana-de-açúcar em algumas regiões fluminense, tornando-

se com o passar dos anos uma das principais atividades do estado e que contribui de forma 

significante para o agronegócio fluminense, obtendo-se destaque nacional. 

Mesmo o estado do Rio de Janeiro não sendo um dos principais produtores de leite do 

Brasil, este estudo tem uma grande importância porque visa analisar dados e conhecer uma 

das principais bacias leiteiras do estado, bacia da mesorregião Sul Fluminense, que tem como 

maior produtor o Município de Valença-RJ. O estado se insere na região Sudeste do Brasil, 

logo então, tenta acompanhar o crescimento tecnológico de São Paulo e Minas Gerais que são 

os principais produtores de leite do país e realizam grandes investimentos na pecuária leiteira. 

Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo a caracterização da pecuária 

leiteira no município de Valença-RJ, analisar as relações técnicas através da estrutura agrária 

do município, e em trabalhos futuros detalhar e descrever os atores da pecuária, apresentar 

como ocorre à gestão do setor leiteiro dentro do território, para então tratar da formação de 

uma rede de infraestrutura que se criou dentro do território valenciano. 

A metodologia utilizada para este estudo consistiu primeiramente em levantamentos 

de dados através do Sistema de Recuperação Automática – SIDRA/IBGE – Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística. Esses dados são referentes ao Censo Agropecuário 

1995/96 e 2006, e dados mais recentes do PPM – Produção da Pecuária Municipal. Os dados 

coletados pelo sistema são a base para diversos trabalhos de pesquisa do Laboratório de 

Gestão do Território – LAGET/UFRJ. Houve também um levantamento bibliográfico a 

respeito da pecuária leiteira no estado do Rio de Janeiro e um trabalho de campo realizado no 

município de Valença (20/07 a 24/07/2015), onde realizamos entrevistas com órgãos do poder 

público, associações, cooperativas, indústrias e produtores. 
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As variáveis coletadas no SIDRA foram: valor de produção, quantidade produzida, 

condição do produtor, efetivo de rebanho, vacas ordenhadas, mecanização do produtor, acesso 

a financiamentos, inseminação artificial e movimento pecuário de bovinos.  

Área de localização 

Valença-RJ possui uma área de 1308,1 km² (a segunda maior do estado do Rio de 

Janeiro), localizada na mesorregião Sul Fluminense do estado do Rio de Janeiro. A cidade 

possui 6 distritos: Valença (sede), Barão de Juparanã, Santa Isabel do Rio Preto, Pentagna, 

Parapeúna e Conservatória. Atualmente a sua economia está voltada especialmente para a 

agropecuária e para o polo universitário existente na sede municipal. 

O território da atual sede do município de Valença era habitado pelos índios Coroados 

que dominavam toda a zona compreendida entre os rios Paraíba do Sul e Preto. O nome 

Coroados é uma denominação geral dos portugueses para todas as tribos que usavam cocares 

em forma de coroa. Os Coroados eram divididos em Araris e Puris (ou Paris ou Purus), sendo 

estes últimos em menor número. Ainda havia na região outras tribos como os Tampruns e 

Sazaricons, igualmente chamados Coroados. 

Em 1981 à ferrovia “União Valenciana” chegou á cidade. O comércio atacadista 

prosperou na cidade, incentivado pela facilidade de transporte e pelo desenvolvimento 

econômico devido à lavoura cafeeira. A super-exploração e mau uso causaram o 

empobrecimento do solo e a produção de café caiu em toda região. Entre 1879 a 1884, a 

província do Rio de Janeiro ainda produziu 55,91% do total de café exportado pelo Brasil; 

porém, em 1894 a produção despencou para apenas 20% do total. O município, assim como 

todo o vale do Paraíba do Sul, entrou então em decadência econômica. 

Entretanto, Valença foi menos afetada do que as outras cidades da região devido à ferrovia 

que passava pela cidade, o que propiciou a criação de indústrias por alguns empresários 

locais. 

A economia local também foi estimulada em 1910 quando a Estrada de Ferro Central 

do Brasil iniciou as operações da antiga estrada de ferro “União Valenciana”. A Estrada de 

Ferro Central do Brasil instalou oficinas e um depósito na cidade, engajando assim, 

investimentos locais com a construção da variante de Esteves, do trecho ferroviário entre 

Marquês de Valença e Taboas e de Rio Preto (MG) a Santa Rita de Jacutinga (MG), com isto, 

a população aumentou e o comércio local prosperou. 
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Ao mesmo tempo, as fazendas locais erradicaram os cafezais envelhecidos e passaram 

a dedicar-se á agropecuária. A produção leiteira prosperou na região. Em 31 de dezembro de 

1943, o topônimo Valença foi modificado para Marquês de Valença conforme Decreto-lei 

Estadual n.º 1056. 

Nos dias atuais, a cidade de Valença tem uma população de 71.843 habitantes de 

acordo com o Censo Demográfico de 2010, de acordo com o IBGE em 2015 chega á 73.725 

habitantes, com uma densidade demográfica 55,06 (habitante/km²). A figura 1 apresenta a 

localização de cada distrito. 

Figura 1 - Mapa de Localização do Município de Valença-RJ 

 

Fonte: IBGE, Censo, 2010. Elaboração: SILVA, Jardel Corrêia. LAGET/UFRJ 

 

Justifica-se a escolha de Valença para este trabalho, pois o seu desenvolvimento na 

produção de leite tem chamado atenção, se encontra em primeiro lugar desde o Censo 

Agropecuário de 1995/96 e em 2006 se mantém. Através das figuras 2 e 3, podemos observar 

o desempenho do município frente aos principais produtores de leite do estado. 
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Figura 2 - Principais Municípios Produtores de Leite no estado do Rio de Janeiro em 1995, 

por Valor de Produção (Mil Reais) 
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Fonte: SIDRA – IBGE, Censo Agropecuário de 1995/96 

 

Figura 3 - Principais Municípios Produtores de Leite no estado do Rio de Janeiro em  

2006, por Valor de Produção (Mil Reais) 

 

Fonte: SIDRA – IBGE, Censo Agropecuário de 2006 

A pecuária leiteira é de fundamental importância no setor agropecuário do estado do 

Rio de Janeiro, tendo em vista que a atividade leiteira é responsável na formação de renda de 

muitas famílias, além de absorver uma boa parte da mão-de-obra rural, isso faz com que haja 

a fixação do homem no campo. Olhando para um contexto mais histórico e chegada da 

pecuária no mercado do agronegócio, “A pecuária no Brasil surge como forma de subsidiar as 

monoculturas da época da colônia, e assim, vê-se que tal empreendimento destinado ao meio 

rural, e que passou por algumas etapas e transformações, no decorrer dos séculos” 

(KLACZIK, 2011, p. 13). 
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Sendo assim, entende-se que a pecuária transforma e modifica a paisagem, e até 

mesmo regiões, como no caso do município de Valença, aonde esta atividade veio substituir a 

cafeicultura, os pés de café agora mortos dão lugar a vastos campos. 

Resultados e Discussão 

No município de Valença vamos ter uma variação entre pequena, média e grande 

propriedade, a condição do produtor que prevalece é a do proprietário, nas tabelas 1 e 2, 

vamos analisar os dados dos Censos Agropecuários 1995/96 e 2006 que trata da condição do 

produtor e estrutura fundiária. 

Tabela 1 - Estabelecimentos Rurais Ligados à Pecuária Leiteira de Acordo com a Estrutura 

Fundiária e a Condição do Produtor em Valença – RJ – 1995/96 

Fonte: SIDRA – IBGE. Censo Agropecuário 1995/96 

Na tabela 1, através do Censo Agropecuário 1995/96, podemos observar que prevalece 

a condição de proprietário, destaca-se também 2 (duas) propriedades com menos de 1 hectare, 

sendo configuradas um minifúndio. De 1 a 100 hectares são formadas as pequenas 

propriedades que por sua vez somam 246 estabelecimentos agrícolas englobando todas as 

condições do produtor, de 100 a 500 hectares é a média propriedade que segue com 147 

propriedades com as condições de proprietário, arrendatário e ocupante, e por fim de 500 a 

1.000 hectares somando 5 propriedades, onde são supostamente os grandes produtores 

(latifundiários) de acordo com o módulo rural e fiscal do estado. 

 Tabela 2 - Estabelecimentos Rurais Ligados à Pecuária Leiteira de acordo com a  

Condição do Produtor em Valença – RJ – 2006 

Proprietário Assentado Arrendatário Parceiro Ocupante Produtor sem Área 

775 2 96 1 24 1 

Fonte: SIDRA – IBGE. Censo Agropecuário 2006 

Condição do 

Produtor 

Menos 

de 1 há 

1 a menos 

5 ha 

5 a menos 

20 ha 

20 a menos 

100 ha 

100 a menos 

500 ha 

500 a 

1.000 ha 

Proprietário 2 17 36 193 127 4 

Arrendatário - 2 6 22 19 1 

Parceiro - - - - - - 

Ocupante - 1 1 1 1 - 



 
173 

 

Na tabela 2, conforme o Censo Agropecuário de 2006, vamos analisar apenas a 

condição do produtor, nota-se um aumento na condição de proprietários, isso graças às 

políticas de Reforma Agrária que vem ocorrendo no Brasil. 

No Censo Agropecuário de 2006 vamos ter a introdução de duas novas categorias de 

produtores, Assentado que o IBGE classifica como: Assentado, Assentado sem titulação 

definitiva e Produtor sem Área. 

No município de Valença através do trabalho de campo realizado, podemos observar 

uma predominância de pequenas propriedades, porém, esta conclusão é feita com base no 

módulo rural e no módulo fiscal. Quando se trata de pecuária leiteira, não medimos o tamanho 

do produtor apenas pela extensão de terra, podemos calcular também através do volume de 

leite produzido, essa conclusão por litros produzidos é com base em trabalhos de campo 

realizados no estado do Rio de Janeiro. A tabela 3 mostra a estrutura fundiária que foi 

observada em campo e que apresenta o tamanho indicado pelo próprio produtor. 

Tabela 3 - Área Total dos Estabelecimentos Rurais Visitados em Valença – RJ - 2015 

Entrevistad

o 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Área Total 

(ha) 

38 

ha 

- 11 

há 

5 

ha 

8  

ha 

3 

ha 

193 

há 

14 

ha 

56 

ha 

10 

ha 

67 

ha 

91 

ha 

580 

ha 

14 

ha 

215 

ha 

179 

ha 

Fonte: Trabalho de Campo, 2015. Elaborado por: SILVA, Jardel C. Laboratório de Gestão do 

Território – LAGET 

 Como foi descrito que de 1 a 100 hectares é uma pequena propriedade, dos 16 

estabelecimentos rurais visitados 10 contém sua área até 100 ha, mostrando que o padrão de 

pequena propriedade permanece crescendo e afirmando os dados do IBGE. Na tabela 4, 

observa-se a condição do produtor:  

Tabela 4 - Condição do Produtor de Acordo com os Estabelecimentos Visitados - 2015 

Questionários 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Proprietário x X x x x x x  x  x x x x x x 

Outras        x  x       

Fonte: Trabalho de Campo, 2015. Elaborador por: SILVA, Jardel C. Laboratório de Gestão do 

Território – LAGET 

O proprietário se mantém constante em todo o município, em uma breve assimilação 

da tabela 3 e 4, pode-se dizer que o município de Valença segue o mesmo padrão que o estado 

do Rio de Janeiro, prevalecendo à pequena propriedade rural e condição social de 
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proprietário. Pode-se chamar a atenção que, os estabelecimentos rurais visitados tabela 4, 

seguem o mesmo padrão do IBGE sobre condição do produtor e estrutura agrária. 

Relações técnicas de produção da pecuária leiteira 

As relações técnicas da pecuária leiteira são os instrumentos utilizados pelos 

produtores para se incluírem no Complexo Agroindustrial do Leite, visa-se aqui, analisar a 

relação da produção com as tecnologias implantadas pelo produtor, tecnologias essas que ao 

longo dos anos foram exigidas pelas indústrias para aumentar a quantidade e qualidade do 

leite produzido. 

As análises das questões técnicas são de grande importância para mostrar como se 

organiza a atividade leiteira na região, para SILVA (1996) essa questão permite entender a 

dinâmica da produção e o desenvolvimento da pecuária leiteira e suas repercussões sócio-

espaciais, conjuntamente através de uma análise podemos enfocar o processo evolutivo dos 

atores e suas questões econômico-político-administrativa que afeta, sem sombra de dúvida, o 

espaço leiteiro da região. 

As questões técnicas levantadas foram através do SIDRA e dados do trabalho de 

campo no município, os dados foram de: quantidade produzida, valor de produção, efetivo de 

rebanho, vacas ordenhadas, mecanização do produtor, acesso a financiamentos, inseminação 

artificial e movimento pecuário de bovinos, este que explica a dinâmica do rebanho de 

Valença. De acordo com a figura 4, podemos observar a evolução da quantidade e valor de 

produção do leite em Valença. 

Figura 4 - Evolução da Quantidade e Valor do Leite no Município de Valença – 1995/2013 

(Mil reais e Mil litros) 

 

Fonte: PPM – IBGE, 2015. Organização: SILVA, Jardel C., Laboratório de Gestão do Território – 

LAGET/UFRJ 
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Através da figura 4, podemos observar a crescente aceleração no crescimento da 

quantidade produzida e no valor de produção do leite, porém, observa-se que o valor nunca 

ultrapassa a quantidade produzida, a única queda é no ano de 1996 e 2005, dados como estes 

servem para redimensionar o papel na economia regional e estadual através de pequenos 

grupos como associações e cooperativas, assim, vão ter a entrada de indústrias processadoras, 

iniciando-se o desenvolvimento da agroindústria leiteira gerenciada SILVA (1996). 

Um dos motivos que leva ao crescente aumento no volume de leite produzido em 

Valença é graças ao crescimento do rebanho bovino auxiliado a técnicas de manejo do gado, a 

tabela 5 apresenta o efetivo de rebanho corte e leite no município através da condição do 

produtor. A pecuária brasileira, nos anos de 2005, 2006 e 2007, foi afetada pelo agravamento 

da crise de algumas das mais importantes economias mundiais, sobre tudo a europeia. Como 

reflexo da desaceleração econômica global, no âmbito externo assistiu-se à queda em volume 

de exportações de vários produtos lácteos comercializados pelo Brasil, com isso todos os 

estados tiveram uma redução na produção de leite, esta crise afetou também o mercado 

interno. Para reverter este quadro, novos mercados fora da rota da crise foram alcançados 

pelos produtos brasileiros, como alternativa de contornar essa situação. No mercado interno, 

observou-se a elevação dos preços no leite e em seus derivados IBGE (2011). 

Tabela 5 - Efetivo de Rebanho Corte e Leite por Condição do Produtor no  

Município de Valença – RJ - 2006 

Condição do 

Produtor 

Proprietário Assentado Arrendatário Parceiro Ocupante Produtor 

S/A 

Efetivo de 

Rebanho 

52.508 2.732 5.615 1.218 300 - 

Fonte: SIDRA – Censo Agropecuário, 2006 

Na tabela 5, observa-se um predomínio do proprietário, seguido pelo arrendatário, isso 

se dá por conta das facilidades que o proprietário encontra no mercado e políticas 

direcionadas a eles, na tabela 6 vamos ter a evolução do efetivo de rebanho corte e leite no 

município, sendo que predomina o gado de leite na região. 

Tabela 6 - Efetivo de Rebanho Corte e Leite em Valença – RJ – 2006/2013 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

68.373 70.538 71.539 73.930 77.626 81.196 84.687 85.000 

Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal, 2015 
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Observa-se que é constante o crescimento do rebanho em Valença, isso se dá graças ao 

desenvolvimento intenso no rural fluminense, neste contexto engloba-se capitais diversos, 

logísticas planejadas e ações estatais e privadas conjuntas, se articulam para a realização de 

um padrão de modernidade SILVA (2005). Este fenômeno de modernidade só é possível com 

o aumento do rebanho que é o meio de se obter a matéria-prima (leite), dentre esta 

modernidade no território leiteiro de Valença, podemos observar na figura 5 a evolução do 

efetivo de vacas ordenhadas. 

Figura 5 - Evolução do Efetivo de Vacas Ordenhadas no Município de Valença – RJ – 

1995/2013 

 

Fonte: PPM – IBGE, 2015. Organização: SILVA, Jardel C., Laboratório de Gestão do Território – 

LAGET/UFRJ 

A evolução do efetivo de vacas ordenhas apresenta uma queda no ano de 1996, depois 

seu aumento é constante, esta evolução ano a ano se dá por conta do aumento no efetivo de 

rebanho. O IBGE considera vacas ordenhadas todos os tipos de raças ou mestiças (de corte, de 

leite ou de dupla função), isso faz com que no cálculo de variáveis como: produção de leite 

divido por vacas ordenhas, da média obtida, por exemplo: 

Em 2013 tivemos 28.500 vacas ordenhadas e 37.520.000 milhões de litros produzidos, 

portanto, temos: 

37.520.000 ÷ 28.500 = 1.316,49 

Quando se trata de modernização, devemos citar a importância de novas tecnologias 

que surgiram no campo, uma delas foi o tanque de refrigeração do leite, este que veio 

substituir o balde a pé “latão de leite”, esses tanques são instalados as propriedades rurais ou 

em comunidades, visando atender um grande número de produtores. É necessário que o 

tanque seja capaz de, pelo menos, resfriar todo o leite até 10ºC (dez graus centígrados), na 
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primeira hora, e até 4ºC na segunda hora após a ordenha, caso contrario poderá comprometer 

a qualidade do leite. É importante a atenção com relação à qualidade do tanque 

(custo/benefício) são variáveis importantes. A tabela 7 apresenta-se a quantidade de 

propriedades que recorrem a esta tecnologia.  

Tabela 7 - Número de Estabelecimentos com Tanques de Refrigeração de Leite de Acordo 

com sua Capacidade e Condição do Produtor - 2006 

Condição do 

Produtor 

Proprietário Assentado Arrendatário Parceiro Ocupante 

Estabelecimentos 

(Unidades) 

775 2 96 1 24 

Tanques 

(Unidades) 

160 * 20 * * 

Capacidade 

 (Mil Litros) 

189 * 20 * * 

Fonte: SIDRA – Censo Agropecuário, 2006 

O uso de tanque de refrigeração e ordenha mecânica aumentam a qualidade do leite, 

isso porque a qualidade é muito importante para as indústrias e os produtores, tendo em vista 

sua grande influência nos hábitos de consumo e na produção de derivados. Por isso, é 

necessário conhecer alguns conceitos sobre a qualidade do leite, referentes à composição e 

condição higiênico-sanitária. Quando se trata de ordenha manual ou mecânica, os dados do 

IBGE mostram que 221 estabelecimentos não usam ordenha mecânica e 65 dos 

estabelecimentos rurais usam ordenha mecânica IBGE (2006).  

Sobre as ordenhas das vacas de leite, geralmente, são ordenhadas duas vezes ao dia, Se 

o número de ordenhas for diferente de duas, a produção deverá ser ajustada para duas, de 

forma que todas as vacas estarão na mesma base de comparação. Isso é feito, multiplicando-se 

a produção por fator apropriado. “Há indicação de aumento de 30% na produção, quando se 

passa de uma para duas ordenhas (EMATER, Trabalho de Campo 2015)”. 

O desempenho na produção leiteira vem ocorrendo devido aos novos programas 

voltados aos pequenos e médios produtores, a tabela 8 apresenta o número de 

estabelecimentos que realizaram financiamentos. 
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Tabela 8 - Número de Estabelecimentos que Obtiveram Financiamento na Pecuária Leiteira 

no Município de Valença – RJ – 2006  

Condição do 

Produtor 

Proprietário Assentado Arrendatário Parceiro Ocupante Produtor S/A 

Unidades 28 - 5 - 11 - 

Fonte: SIDRA – Censo Agropecuário, 2006 

Os Programas de governo voltados para pequenos e médios produtores são de grande 

importância para o aumento da produção e da produtividade local. Além, obviamente, mas 

não menos importante, de “manter o homem no campo”, usando aqui uma expressão 

corriqueira da analise sobre o rural brasileiro. “No âmbito geográfico, ao se pensar na 

reestruturação espacial, deve-se reportar aos processos de gestão que o atingem” SILVA 

(1996, p. 29). Sendo assim, os financiamentos irão ser usados para implantar estruturas, 

modernizar os sistemas produtivos com melhorias de pasto, alimentação animal, genética e 

sanidade, e melhorar os processos de armazenamento, distribuição e comercialização da 

produção leiteira. Para citar um exemplo, a tabela 9 mostra o número de estabelecimentos que 

realizaram o uso de inseminação artificial em Valença. 

Tabela 9 - Número de Estabelecimentos que Realizaram o uso de Inseminação Artificial ou 

Transferência de Embriões com finalidade na Melhoria do Rebanho Leiteiro no Município de 

Valença – RJ – 2006  

Condição do 

Produtor 

Proprietário Assentado Arrendatário Parceiro Ocupante Produtor S/A 

Unidades 232 1 39 1 - - 

Fonte: SIDRA – Censo Agropecuário, 2006 

Os programas de melhoramento genético no país têm de levar em conta a diversidade 

dos sistemas de produção, de microclimas e que o objetivo nos programas de melhoramento 

deve ser a melhoria da qualidade genética do rebanho leiteiro, para as características de 

importância econômica. O uso dessa técnica gera um aumento e melhora do rebanho, observe-

se a tabela 10 o movimento pecuário geral do município de Valença. 

Tabela 10 - Movimento Pecuário de Bovinos no Município de Valença – RJ - 2006 

Nascidos Vitimados Abatidos Comprados Vendidos 

15.729 2.489 534 1.985  5.143 

Fonte: SIDRA – Censo Agropecuário, 2006 

O movimento pecuário de bovinos é uma forma de referência para se analisar como 

está a dinâmica do rebanho em uma determinada área, isso serve para analisarmos o 
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desempenho do agronegócio local e em outras escalas. “O Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento, por intermédio de sua Assessoria de Gestão Estratégica, elaborou o 

documento “Projeções do Agronegócio – Mundial e Brasil – 2006 – 2007 a 2017 – 2018” 

(MAPA, 2008)”, em que apresenta a evolução recente e as projeções para o agronegócio no 

mundo e no Brasil. Nesse documento, fica clara a evolução na agropecuária brasileira, nos 

últimos anos, especialmente na pecuária leiteira. Trabalhos como estes retratam a realidade de 

algumas regiões do país, o município de Valença representa uma parte da amostra a nível 

nacional, umas vez que a agropecuária do município busca novas tecnologias e mercado para 

seus produtos. 

A articulação entre investimentos tecnológicos, fortalecimento político do produtor 

rural, políticas públicas de desenvolvimento agrário e empresas privadas, possibilitou o 

fortalecimento da produção leiteira do estado do Rio de Janeiro e do município de Valença. A 

integração entre diferentes setores de produção somada à articulação do território funcional 

como um todo levou a reestruturação de um espaço até então marcado pelo desgaste 

socioambiental resultado da cana-de-açúcar e da cafeicultura. 

Considerações Finais 

A partir da crise ocorrida pela cana-de-açúcar e pelo café, inicia-se um novo processo 

de investimentos, agora na Pecuária Leiteira, uma atividade que segundo VIEIRA (1977), 

projeta-se no espaço ocupando áreas relegadas pela cana. Observa-se uma hierarquia desta 

atividade indo das cidades grandes para as pequenas, aonde cada tipo começa-se a 

desenvolver técnicas apropriadas e a busca por mercados consumidores. Valença sendo uma 

cidade média aproveitou a crise do café e investiu na pecuária, atraindo assim diversos 

investimentos para se projetar a nível regional como uma potência na produção leiteira, 

movimentando 5 milhões R$/mês. 

Para serem estudadas as dinâmicas espaciais e a prática de gestão do território, 

devemos descrever todos os atores, então podemos concluir que os atores fundamentais para a 

organização do território leiteiro valenciano foi o sistema de cooperativismo, associativismo, 

capital privado e políticas públicas voltadas para a pecuária leiteira. Foram através destes 

atores que o município de Valença se projeta como um dos principais produtores dentro do 

estado. 
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Em constante evolução o meio rural se mantém ligado a tradições antigas, mesmo na 

forma de ordenha das vacas, para Silva (2005), o rural, não pode ser ilustrado apenas como 

um receptáculo das inovações que acompanham o “andar da carruagem” do processo de 

urbanização mundial e que apresenta, comumente, como o “espaço da perda e do 

desaparecimento”; ele precisa sim ser reconhecido pela “vida própria” que caracteriza o seu 

caminhar histórico-social e que se traduz em especificidades particulares e singulares. 

Para caracterização do produtor/pecuarista valenciano em concordância com a 

amostra, demonstra que em geral é o proprietário da área, tendo como maioria origem da 

própria região, e que trabalham com modalidades de credito rural, e prática horticultura 

geralmente como complemento da alimentação e plantio de cana forrageiro para alimentação 

do rebanho. 

A mão-de-obra utilizada em geral é familiar, possuindo experiência na atividade de 

manejo com gado leiteiro. A atividade em geral é responsável pelos rendimentos no sustento 

da família, predominando também a cria e recria no sistema de produção geralmente oriundos 

da região, bem como, utiliza no sistema de reprodução poucas tecnologias, sendo o gado solto 

a campo, com acompanhamento limitado. Em épocas de estiagem intensificam a 

complementação mineral no coxo, como forma de manter o padrão do rebanho. 

Outro sim, com este estudo, revela-se que a avaliação da atividade pecuária leiteira por 

parte do produtor, quando se fala na questão das despesas e receitas, há uma dificuldade em 

descrever os rendimentos, se é compensatório ou se existe entraves na contabilidade 

financeira, sendo que adotam a prática do “controle de quantidade produzida”, por estação de 

chuvas e secas, e costumam aferir os gastos sempre aos insumos que sobem de preços 

diariamente, dificultando assim a produção leiteira. 
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CAMPESINATO, CULTURA E IDENTIDADE: BREVES 

REFLEXÕES 

Peasant, culture and identities: brief reflections 

 

Thiago da Silva Melo 33 

 

Eixo Temático: Geografia Agrária 

Resumo 
O estudo dos elementos que compõem determinada cultura é uma tarefa complexa e árdua por incluir 

o conhecimento, as crenças, a moral, a arte, os costumes, os hábitos e capacidades apreendidos pelo 

sujeito não apenas no grupo familiar, como também por compor uma sociedade como membro dela. 

Sendo o aprofundamento e a discussão da temática relevantes para a compreensão das identidades e 

dos sujeitos sociais. O campesinato enquanto classe social apresenta um modo de vida repleto de 

elementos culturais e identitários peculiares que serão brevemente abordados com base nos 

referenciais teóricos no presente trabalho com o objetivo de contribuir para os estudos sobre a cultura 

e identidades camponesas. Para tanto, a metodologia utilizada consistiu na realização de levantamento 

bibliográfico sobre a temática. 

Palavras-chave: Campesinato; Cultura; Identidade. 

  

Abstract 
The study of the elements of a given culture is a complex and arduous task to include the knowledge, 

beliefs, morality, art, customs, habits and capabilities seized by the subject not only in the family, but 

also for composing a society as a member of it. As the deepening and the relevant topic of discussion 

for understanding the identities and social subjects. The peasantry as a social class has a life so full of 

unique cultural and identity elements that will be briefly discussed based on the theoretical references 

in this work in order to contribute to the studies on culture and peasant identities. Therefore, the 

methodology used consisted of literature on the subject. 

Keywords: Peasant; Culture; Identities. 
 

Introdução 

A compreensão dos componentes de determinada cultura é um exercício complexo. A 

cultura é o conjunto de práticas, conhecimentos, atitudes e crenças que não é inato: eles são 

adquiridos, a natureza e o conteúdo da cultura de cada indivíduo refletem os meios através 

dos quais ele adquiriu as suas práticas e os seus conhecimentos: transmissão direta pela 

palavra, pelo gesto e pela escrita. 
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A cultura explica e dá sentido à cosmologia social, é a identidade peculiar de um 

conjunto de pessoas em um território e num dado momento histórico: “A cultura não existe 

como uma realidade fixa e intangível. Ela sempre aparece como uma realidade múltipla e em 

perpétua evolução” (CLAVAL, 2011, p. 19 e 20). 

A construção do indivíduo enquanto sujeito social ocorre devido à cultura em uma 

relação dicotômica onde o sujeito interfere na sociedade ao mesmo tempo em que recebe suas 

interferências: 

O indivíduo é uma construção realizada pela sociedade graças à cultura, mas, 

simetricamente, a sociedade se constrói também graças a cultura. As 

relações entre os indivíduos têm de inserir-se num quadro reconhecido pelo 

grupo que elas concernem o estatuto social, o uso do poder e a acumulação 

de riquezas: essas relações são institucionalizadas e aparecem como 

legítimas quando elas estão conformes ao sistema de valores do grupo 

(CLAVAL, 2011, p. 17). 

 

Entender a cultura é compreender seu entrelaçamento com as negociações políticas, 

dos conflitos e das relações de poder que tentam hierarquizar e subjugar diversas culturas 

como a camponesa. 

A relação entre cultura e poder, evidencia conflitos dentro das relações sociais, seja 

nos comportamentos, seja no ordenamento, uma vez que o poder é intrínseco nos diversos 

seguimentos e capaz de afetar a tudo e a todos. Poder vem da capacidade de produzir 

determinada ocorrência ou influência intencional a uma pessoa ou a um grupo. 

Motivado por esses questionamentos e considerações preliminares, a busca por 

referências bibliográficas foi indispensável na tarefa de compreender o campesinato enquanto 

classe social que apresenta um modo de vida repleto de elementos culturais e identitários 

peculiares. 

A leitura de Shanin (2005) traz à tona a discussão das possibilidades e limitações do 

conceito de campesinato, refletindo em conclusões de interesse político e analítico. 

Afirmando a heterogeneidade dos camponeses e a importância da maneira como este conceito 

é utilizado. 

A análise de Godoi et al (2009) nos evidencia a diversidade do campesinato, suas 

expressões, categorias, riqueza de elementos da cultura que faz com que resista por meio de 

sua organização política, laços comunitários e de solidariedade, para manter suas 

especificidades. 
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Welch et al (2009) foca nas interpretações clássicas que servem de arcabouço teórico e 

de sustentação para conceito de camponês, tendo como destaque os camponeses brasileiros e 

suas trajetórias ao longo da História do Brasil. 

Outras obras serão referenciadas no decorrer do presente trabalho por serem relevantes 

na compreensão das questões que serão debatidas formando o arcabouço teórico de 

sustentação das argumentações e proposições que serão levantadas. 

O propósito do presente trabalho é trazer algumas considerações sobre o conceito de 

campesinato e discorrer sobre os elementos que compõem sua cultura e seu modo de vida. O 

aprofundamento e a discussão da temática são relevantes para a compreensão desses sujeitos 

sociais. 

 

Campesinato: tecendo algumas considerações sobre o conceito 

 

Em princípio, é necessário tecer considerações a respeito do conceito de camponês e 

suas possibilidades e limitações, definindo quais os sujeitos são considerados camponeses, 

nesse sentido, podemos observar a condição de diversidade dos mesmos:  

A diversidade da condição camponesa por nós considerada inclui os 

proprietários e os posseiros de terras públicas e privadas; os extrativistas que 

usufruem os recursos naturais como povos das florestas, agroextrativistas, 

ribeirinhos, pescadores artesanais e catadores de caranguejos que agregam 

atividade agrícola, castanheiros, quebradeiras de coco-babaçu, açaizeiros; os 

que usufruem os fundos de pasto até os pequenos arrendatários não 

capitalistas, os parceiros, os foreiros e os que usufruem a terra por cessão; 

quilombolas e parcelas dos povos indígenas que se integram a mercados; os 

serranos, os caboclos e os colonos assim como os povos das fronteiras no sul 

do país; os agricultores familiares mais especializados, integrados aos 

modernos mercados, e os novos poliprodutores resultantes dos 

assentamentos de reforma agrária. (WELCH et al, 2009, p. 12) 

 

Como podemos perceber existe uma grande diversidade entre os sujeitos 

compreendidos como camponeses que faz com que o uso da generalização do termo traga 

implicações negativas (SHANIN, 2005) como a ideia de homogeneidade e análise única das 

semelhanças que possuem entre si. 

Pelo contrário, os camponeses são sujeitos que apresentam heterogeneidade e 

características diferentes entre si e seus contextos socioespaciais e temporais, existindo apenas 

como parte de uma coletividade: 
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Camponês é uma mistificação. Para começar, “um camponês”, não existe em 

nenhum sentido imediato e estritamente específico. Em qualquer continente, 

estado ou região, os assim designados diferem em conteúdo de maneira tão 

rica quanto o próprio mundo... Também a história acrescenta sua dimensão 

da diversidade, pois inclusive “o mesmo” poderia não ser o mesmo em 

diferentes anos, décadas e séculos. Uma conceituação mais estrita do 

contexto social salientará tudo isso e ainda mais, pois, tomando alguns 

exemplos, significados semelhantes podem ser atribuídos, a “um camponês” 

em diferentes períodos e sociedades... Eis por que, e como, os camponeses se 

tornam uma mistificação. (SHANIN, 2005, p. 1 e 2) 

 

Existem ponderações e resistência de aceitação do conceito de camponês, seus críticos 

afirmam haver inconsistência nesse conceito que assume uma feição romantizada na medida 

em que não consegue acompanhar as transformações que ocorreram no espaço agrário 

principalmente após a modernização no campo. No entanto, o reconhecimento das 

especificidades dos camponeses não anula as diversas formas de subordinação as quais estão 

submetidos: 

O reconhecimento de sua especificidade (a camponesa) não implica a 

negação da diversidade de formas de subordinação às quais pode apresentar-

se submetido, nem da multiplicidade de estratégias por ele adotadas diante 

de diferentes situações e que podem conduzir ora ao “descampesinamento”, 

ora à sua reprodução enquanto camponês. (SILVA, 2005, p. 2) 

 

Dessa forma, o conceito de camponês mesmo após a modernização no campo persiste 

como mais completo na definição desses sujeitos sociais e seu modo de vida, sendo a 

campesinidade uma qualidade encontrada em diferentes tempos e lugares: 

A campesinidade corresponde a uma qualidade encontrada em diferentes 

tempos e lugares, que expressa a importância de valores da ética camponesa 

para indivíduos ou grupos específicos. Estes podem apresentar maior ou 

menor grau de campesinidade segundo a trajetória de vida de cada um e sua 

forma de integração à sociedade moderna capitalista. (SILVA, 2005, p. 2) 

 

Muitos pesquisadores compreendem o camponês como trabalhador rural, pequeno 

produtor, agricultor familiar, caipira ou matuto, no entanto, tais acepções apresentam algumas 

limitações. Com relação aos conceitos de caipira, matuto e pequeno produtor, assumem 

formas pejorativas que ainda que involuntariamente diminuem e restringem o camponês 

enquanto sujeito social. 

Os termos trabalhador rural e agricultor familiar fazem menção apenas a esfera laboral 

e produtiva da vida social do camponês, não deixando explicita as especificidades de seu 
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modo de vida e cultura: “A esse respeito, a construção da história social do campesinato, 

como de outras categorias socioeconômicas, deve romper com a primazia do econômico e 

privilegiar os aspectos ligados à cultura”. (WELCH et al, 2009, p.11) 

Dessa forma, fazer uso do conceito de camponês é considerar sua cultura numa esfera 

ampla, não o restringindo com a sua relação com o mercado enquanto produtor como fazem 

geralmente os críticos deste conceito: “Para isto é importante considerar a cultura numa esfera 

ampla, para além da simples relação de/com mercado elemento que alimenta a maior parte das 

críticas acerca do limite do conceito de camponês”. (SILVA, 2005, p.1) 

Feitas estas considerações preliminares, é importante discorrer sobre os elementos que 

compõe e caracterizam a cultura camponesa enquanto modo de vida no sentido de aprofundar 

sua compreensão. 

 

Elementos da cultura camponesa 

 

Como podemos observar vários sujeitos se encaixam na definição de camponês e por 

isso podemos afirmar sua heterogeneidade, no entanto, existem características em comum 

quando analisamos de modo sistemático e comparativo sua cultura e modo de vida. 

Em seus estudos Shanin (2005) identificou que existem seis categorias de 

características pelas quais os camponeses podem ser diferenciados com relação às demais 

culturas. 

A primeira característica, se configura no plano da economia camponesa que se tem 

como especificidade o trabalho familiar, o controle dos próprios meios de produção, produção 

voltada principalmente para a subsistência e qualificação ocupacional multidimensional. 

Em segundo lugar, os padrões e tendências da organização política dos camponeses 

através de suas lutas e resistências frente ao avanço do capital no campo, seja pelas ocupações 

de terra ou na luta para nela permanecer. 

A terceira afirmação diz respeito a normas e cognições como o papel da tradição oral, 

percepção circular do tempo, padrões específicos de socialização e aprendizado ocupacional 

dos camponeses e suas tendências ideológicas além dos padrões de cooperação liderança 

política e confrontação. 

Em quarto lugar há uma considerável semelhança em todo o mundo o funcionamento 

das unidades básicas e as características de sua organização social. Em quinto lugar pode se 
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observar uma dinâmica social propriamente camponesa, sua reprodução social, onde o seu 

ritmo de vida reflete os próprios ciclos naturais, ou seja, o ano agrícola. 

Por fim, o autor sinaliza para o “não-desaparecimento” e a “recamponesação” do 

campesinato, contrariando as afirmações de diversos teóricos que apontaram nessa direção na 

medida em que a lógica capitalista se expandisse. 

Ainda na obra de Shanin (2005), podemos identificar ainda outras características como 

a propriedade rural familiar como a unidade básica da organização social e econômica, a 

agricultura como principal fonte de sobrevivência, a vida em aldeia e sua situação de 

oprimido frente a dominação e exploração dos camponeses por forças externas em todos os 

períodos da História, os grupos camponeses podem apresentar todas essas características ou 

apenas algumas. 

A essência solidária e o princípio de doação também está presente na cultura 

camponesa, enquanto elemento fundamental de sua resistência e permanência no mundo 

contemporâneo: 

Dar (bens, trabalho, afeto, saber, sentido), receber, retribuir. Fazer dessas 

alternâncias de recíprocas intertrocas que resistem ao mundo dos negócios 

em nome do mundo da vida, a essência solidária da razão de ser e viver. E, 

mais do que essa razão, a de saber dar-se ao outro, conviver com ele uma 

vida que, afinal, valha a pena. (GODOI et al, 2009, p. 52) 

 

As convenções que permeiam a essência solidária e o princípio de doação do 

camponês estão pautadas por ordens morais (WOORTMAN, 1990), dessa forma, aquele que é 

ajudado em determinado momento será o mesmo que ajudará quando puder. 

Outra prática de solidariedade entre camponeses é o chamado mutirão onde ocorre a 

doação de tempo seja para a plantação do roçado, colheita ou a construção de uma casa que 

não mediada pelo dinheiro mais no princípio de reciprocidade e ajuda mútua: 

Mutirão é uma instituição universal, cultivada geralmente nos grupos 

primários, onde o organizador, necessitando de uma rápida, larga e eficiente 

cooperação para um serviço, a solicita dos seus vizinhos, comprometendo-se 

tacitamente a retribuí-la nas mesmas circunstâncias, tão logo lhe seja pedida 

essa retribuição. (GODOI et al, 2009, p. 41) 

 

O clima no mutirão é de congraçamento, encontro e festividade fazendo com que um 

dia duro de trabalho se transforme em momentos de convivência e até mesmo festividade: 
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Assim, o que seria um duro dia de trabalho rural caso este fosse contratado e 

pago pelo “patrão”, torna-se uma jornada que faz do trabalho uma demorada 

cerimônia de convivência e entremeia o “serviço” e a “brincadeira”, o 

esforço do corpo e o canto, a dança e a comida festiva. (GODOI et al, 2009, 

p. 45) 

 

Trabalha-se de verdade, tendo a diferença de que o clima é festivo e francamente 

amistoso, o camponês que recebe a ajuda se livra de precisar de pagar um dia de serviço e os 

companheiros sabem que poderão contar com a ajuda dos demais quando precisarem, além 

disso há a felicidade de poder se rever e interagir. 

Esses princípios presentes nas sociedades camponesas divergem das regras e valores 

capitalistas que são regidos pelo mercado e o dinheiro que se impõem como lógicas únicas e 

absolutas que tendem a eliminar as práticas de solidariedade: 

O que eles, os homens da terra, lamentam, o que lamentamos e não devemos 

aceitar é a perda do princípio de solidariedade, de gratuidade e de 

generosidade nas relações entre pessoas, entre grupos humanos e mesmo 

entre povos e nações. Uma perda tida por alguns como um ganho, quando 

defendem as regras e os valores de um mundo regido pelos interesses 

utilitários do mercado de dinheiro, de bens e de trabalhos. Relações em que 

produtos valem mais do que produtores de produtos e em que, sob uma 

mesma lei de que as regras do mundo do agronegócio são o melhor exemplo, 

quem trabalha para gerar bens não se sente apenas um criador de 

mercadorias, mas, cada vez mais, ele próprio uma outra mercadoria. 

(GODOI et al, 2009, p. 51) 

 

A oralidade assume importante papel na cultura camponesa e na transmissão dos 

valores morais através de narrativas que contam histórias de sua realidade e diversos mitos 

que se transformam em memória: 

À primeira vista, as narrativas e os registros memoriais fragmentados 

parecem pouco relevantes para o estudo do social. Porém, pela reiteração dos 

elementos constitutivos dos encantamentos, as histórias contadas revelam 

uma “realidade vivida e sentida pelos homens em sociedade”. Sem contestar 

as propriedades universais do mito, os relatos míticos encontrados trazem, 

para o plano real, um universo repleto de personagens sobrenaturais 

escondidos embaixo da terra ou nas águas subterrâneas, sobretudo nos poços 

e nos olhos d’água: as almas e demais aparições ocupam o território, 

lembrando aos vivos que há uma presença anterior, demarcando espaços 

com sinais, pedras, “letreiros” e cruzes. Assim, o mito transforma-se em 

memória. Pois, no fim das contas, aparece como a única lembrança dos 

acontecimentos que marcaram a vida dos antepassados; destinos trágicos, 

mortes solitárias, massacres e ocupações territoriais. (GODOI et al, 2009, p. 

72) 
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Assim, compreender as práticas culturais que são transmitidas por gerações, algumas 

diretamente dos pais aos filhos, é importante para identificar um dos mecanismos de 

resistência do campesinato e sua permanência na contemporaneidade. 

Os camponeses também estabelecem uma relação bastante peculiar com a terra que é 

concebida como morada da vida como definido por Paulino e Almeida (2010). Sendo assim, 

a terra é vista como meio de reprodução da vida e como um bem social. 

Para o camponês a terra é concebida como mais que um meio de produção, sendo o 

lugar de criação dos filhos, do cultivo dos pomares, possuindo um conjunto de saberes que 

evidencia relações particulares com a natureza: 

Uma relação particular com a natureza também é verificada entre os 

camponeses no conhecimento que possuem sobre o clima, calendário 

agrícola para planejar a produção, manejos e semeadura feitos levando em 

consideração o calendário lunar, enfim os astros. (PAULINO e FABRINI, 

2008, p. 263) 

 

Ao analisar e comparar a lógica do campesinato com a do agronegócio estaremos 

diante de diferentes relações sociais e lógicas de organização espacial e de produção, como 

nos aponta Almeida: “Grosso modo, podemos dizer que a lógica camponesa se centra na 

tríade de família, trabalho e terra”. (ALMEIDA, 2008, p. 309)  

Para o camponês só se é digno da terra, entendida como patrimônio, através do 

trabalho, compreendendo-a como base da liberdade.  

Os camponeses, embora inseridos no capitalismo possuem relações sociais que não 

são capitalistas por visarem a reprodução da vida familiar e não o lucro. Para a lógica 

camponesa, não se pode dissociar os elementos terra, trabalho e família que formam a base de 

sustentação do seu modo de vida e suas particularidades:  

Vê-se, então, que o significado da terra é o significado do trabalho e o 

trabalho é o significado da família, como o é, igualmente, a terra enquanto 

patrimônio. Mais que objeto de trabalho, a terra é o espaço da família. 

(WOORTMANN, 1990, p. 43) 

 

Apesar da subjulgação histórica do campesinato e de teorias que erroneamente 

anunciaram seu desaparecimento (KAUTSKY, 1980) o que se tem é um processo de 

(re)criação camponesa (ALMEIDA, 2006) onde suas próprias características baseadas no 

trabalho familiar, ajuda mútua e economia voltada para a produção para o autoconsumo faz 

com que essa classe permaneça, resistindo, mesmo diante do avanço do capital. 
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A economia camponesa que se baseia no trabalho familiar e na produção para a 

subsistência também nos ajuda a compreender seu processo de permanência na 

contemporaneidade, na medida em que o excedente produzido é comercializado gerando 

renda para a compra das coisas que não produz. (SHANIN, 2005) 

Sua inserção no mercado se dá justamente nas brechas deixadas pelo capital, na 

comercialização principalmente de alimentos que dependem de um longo período inerente 

entre investimento e retorno de capital de algumas culturas, sua perecibilidade, a necessidade 

da utilização de determinado contingente de mão de obra e de estocagem, tornando-os 

inviáveis para o capitalista: 

Dessa maneira, a agricultura tipicamente capitalista se expande em setores 

de atividades onde o tempo de produção pode ser reduzido com sucesso, 

sendo descartados os setores dependentes naturalmente desse hiato temporal. 

Por sua vez, situações inversas tendem a repelir os investimentos 

capitalistas, as brechas de que se aproveita a classe camponesa para se 

recriar. (PAULINO E ALMEIDA, 2010, p. 31) 

 

A exceção está justamente nos setores econômicos onde a renda da terra é alta e esse 

ciclo natural pode ter seu tempo reduzido através da intervenção humana e assim proporcionar 

um lucro atrativo para o capital. 

Temos como exemplo o caso da cana, que é comercializada para a produção de álcool 

combustível e açúcar, a soja que é exportada em grandes quantidades para alimentar os 

rebanhos principalmente da Europa e a pecuária de corte. 

 Esses têm a preferência dos produtores capitalistas de grandes propriedades que com 

a utilização de maquinário com pouca mão de obra e o avanço das técnicas biotecnológicas 

conseguem reduzir o tempo de produção e as perdas causadas por pragas e causas naturais 

garantindo alto lucro com a exportação.  

Assim, a produção de alimentos é feita em sua grande maioria por camponeses, apesar 

de as áreas por eles ocupadas serem muito menores com relação à dos proprietários 

capitalistas, pois, os primeiros produzem para o autoconsumo por “ ... sua finalidade ser a 

reprodução do grupo familiar, não o lucro e a acumulação”. (PAULINO E ALMEIDA, 2010, 

p. 32). 

A forma de organização da economia camponesa é uma expressão de sua liberdade 

pois, “vender a própria produção e realizar o valor monetário do trabalho é expressão da 

autonomia camponesa”. (WOORTMANN, 1990, p. 39) 
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Outra forma de resistência camponesa tem sido a luta pela terra. Como nos aponta 

Martins (1995) há duas frontes de luta pela terra. A primeira, para entrar na terra, promovida 

pelos camponeses através da ocupação e formação de acampamentos. Em um outro momento, 

após a formação do assentamento e a conquista da terra, a luta passa a ser para nela 

permanecer. 

Desse modo, todas as expressões das lutas do campesinato, seja para a conquista de 

território ou por reconhecimento ou ainda resistir frente as ameaças de sua destruição ao 

longo de tempos e espaços diferentes, prevalecem como um traço comum que definem suas 

lutas pela condição de protagonistas nos processos sociais. 

 

Considerações finais 

O campesinato enquanto classe social apresenta um modo de vida repleto de 

elementos culturais e identitários peculiares que foram brevemente abordados com base nos 

referenciais teóricos no presente trabalho com o objetivo de contribuir para os estudos sobre a 

cultura e identidades camponesas. 

O conceito de camponês apresenta várias possibilidades na medida em que consegue 

dimensionar esse sujeito social nas mais diversas esferas de sua vida: família, trabalho, formas 

de organização social e de luta e resistência pela permanência de seu modo de vida. 

Existem também limitações no conceito na medida em que transmite a ideia de 

homogeneidade dos camponeses quando os mesmos são bastante diversos. Há ainda a não 

aceitação de alguns teóricos que acreditam na romantização do termo e ainda na sua 

inaplicabilidade diante das transformações que ocorreram no espaço agrário com a chamada 

modernização no campo nas últimas décadas. No entanto, podemos observar que tais 

argumentos não invalidam o conceito. 

São vários os elementos que caracterizam a cultura camponesa como o trabalho 

familiar, a propriedade rural familiar como a unidade básica da organização social e 

econômica, a agricultura como principal fonte de sobrevivência, a vida em aldeia e sua 

situação de oprimido frente a dominação e exploração do capital, a essência solidária e o 

princípio de doação, o mutirão e sua relação com a terra e a natureza. 

Essas questões foram brevemente abordadas neste artigo, sendo necessário o 

aprofundamento e a discussão da temática relevantes para a compreensão das identidades e 
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dos sujeitos sociais do campesinato que resistem e recriam seu modo de vida mesmo com o 

passar do tempo. 
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DA POBREZA A RIQUEZA, O PODER DA PECUÁRIA 

LEITEIRA NA REESTRUTURAÇÃO DA 

MESORREGIÃO NOROESTE FLUMINENSE DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Wealth gives poverty, the power of dairy cattle in the restructuring of northwestern 

mesoregion fluminense in State of Rio de Janeiro 

 

Jardel Corrêia da Silva34 

 

Eixo Temático: Geografia Agrária 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo central analisar a Pecuária Leiteira no estado do Rio de Janeiro, 

mesorregião Noroeste Fluminense, principal área de produção de leite e derivados. A metodologia 

empregada é sistêmica com analise integrada de dados empíricos e estatísticos que compõem os 

processos relacionados à produção. Os procedimentos operacionais foram: revisão de literatura 

pertinente ao tema, realização de coleta de dados estatísticos do Censo Agropecuário 1995/96 e 2006, 

através do SIDRA – Sistema de Recuperação Automática, coleta de dados de campo, tabulação e 

análise dos dados primários e secundários. Os resultados são significativos, pois, revelam que a 

mesorregião Noroeste Fluminense apresenta um desempenho expressivo no estado, através do 

emprego de técnicas que garantem produção e produtividade no interior dos estabelecimentos 

pecuários, aliado ao fortalecimento político dos atores via associações e cooperativas de produtores de 

leite, a presença das indústrias de armazenamento e transformação do produto “in natura”, 

proporcionando a certeza de venda, e as políticas públicas de fortalecimento do setor. A articulação 

desses elementos indica que o território construído pela pecuária leiteira na mesorregião se destaca na 
competição entre os espaços de produção. 

Palavras-chaves: Pecuária Leiteira; Noroeste Fluminense; Rio de Janeiro.  

 

Abstract 
This study aims to analyze the central dairy farming in the State of Rio de Janeiro, Fluminense 

Northwest region main area of production of dairy products. The methodology employed is systemic, 

with integrated analysis of empirical and statistical data that make up the processes related to 

production. Operational procedures were: review of the literature pertinent to the topic, carrying out 

statistical data collection from 1995/96 and 2006 agricultural census through the SIDRA – Sistema de 

Recuperação Automática, field data collection, tabulation and analysis of primary and secondary data. 

The results are significant, therefore, show that the Northwest southern Fluminense performs 

expressive in the State, through the use of techniques that ensure production and productivity within 

the livestock establishments, coupled with the political strengthening of the actors via associations and 
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cooperatives of milk producers, the presence storage industries and transformation of the product "in 

natura", providing sure sale, and the public policies of strengthening the sector. The articulation of 

these elements indicates that the territory built by dairy farming in the region stands out in the 

competition between the production spaces. 

Keywords: Dairy farming; Northwest Fluminense; Rio de Janeiro/Brazil 

 

Introdução 

O Brasil ocupa o 6º lugar entre os dez países que mais produzem leite no mundo, 

ficando atrás dos Estados Unidos, da Índia, da China, da Rússia e da Alemanha. Nos últimos 

oito anos a produção de leite no país passou de 25,3 bilhões de litros em 2006, para 34,2 

bilhões de litros de leite em 2013, o que representa um aumento de 68,5% (IBGE, 2006, 

2013).  A Região Sudeste é líder na produção leiteira nacional, com participação de 35% do 

total de leite produzido no país em 2013 (12,09 bilhões de litros de leite), seguida da região 

Sul (34,3%) e da região Centro Oeste (14,6%) (IBGE, 2013). 

Em relação ao Rio de Janeiro, dados do IBGE revelam que em 2013 foram produzidos 

569.088 milhões/litros/leite no estado, ou seja, aproximadamente 1,66% da produção nacional 

e 4,73% da produção do Sudeste. No período de 2006 a 2013, houve um incremento de 

100.897 milhões/litros/leite (IBGE, 2013) no estado. Isso se explica pelos investimentos em 

tecnologia, pelo fortalecimento político dos produtores, pelas políticas públicas voltadas ao 

fortalecimento da cadeia produtiva e pela presença de indústrias vinculadas.  

A produção leiteira do Rio de Janeiro se concentra nas seguintes mesorregiões do 

IBGE: Noroeste, Sul e Norte Fluminense respectivamente (figura 1). Neste trabalho, o foco de 

observação e analise é a Mesorregião Noroeste Fluminense principal área de produção do 

estado. O objetivo é analisar a organização do espaço da pecuária leiteira na mesorregião 

Noroeste Fluminense, com os componentes responsáveis pela importância dessa área no 

contexto do leite no estado. Para tanto, discutiremos as políticas de governo voltadas ao 

agronegócio do leite, a tecnologia empregada na produção e as redes de articulação 

sócioespacial que constroem o território do leite na Mesorregião.   

A metodologia de trabalho é sistêmico com analise integrada de dados estatísticos e de 

campo refletidos à luz do corpo teórico e conceitual estabelecido. Os procedimentos 

operacionais que nortearam o desenvolvimento da pesquisa foram: revisão bibliográfica 

referente à temática proposta; coleta, tabulação e analise de dados estatísticos secundários do 

IBGE, base SIDRA – Sistema de Recuperação Automática Censos Agropecuários 1995/1996 
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e 2006 e Produção Pecuária Municipal – ano de 2013; trabalho de campo com aplicação de 

questionários junto aos produtores, e entrevistas junto às associações de produtores, a 

Cooperativa Agropecuária de Itaperuna - CAPIL, ao laticínio e indústria de processamento 

Quatar/Glória, e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio de Janeiro – 

EMATER; e mapeamento de dados estatísticos primários e secundários. Foi estabelecida 

analise escalar comparativa nas seguintes unidades espaciais de tratamento dos dados: escala 

nacional (Brasil), grande região Sudeste; estado do Rio de Janeiro e suas Mesorregiões, 

apresentando assim, os dados da mesorregião Noroeste. Foram levantados dados das questões 

técnicas da pecuária leiteira como: efetivo de rebanho, vacas ordenhadas, inseminação 

artificial, silos para forragens, produção de leite em (mil litros), mecanização do produtor, 

acesso a financiamentos e pessoal ocupado. Foi feita a edição de tabelas, gráficos e mapas 

visando uma análise comparativa com o cenário nacional, para isso também foi utilizado 

trabalhos da EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária sobre pecuária 

leiteira no país, complementando e contextualizando o estudo da pecuária leiteira do Estado 

do Rio de Janeiro. 

 

Regiões de produção de leite no estado do Rio de Janeiro  

No estado do Rio de janeiro a produção pecuária leiteira está concentrada nas 

mesorregiões Norte/Noroeste e Sul Fluminense. A figura 1 apresenta os padrões espaciais da 

pecuária leiteira fluminense, segundo valor de produção e condição do produtor. 

 

Figura 1 - Mapa de Valor da Produção Leiteira e Condição do Produtor  

no Estado do Rio de Janeiro 

 

   Fonte: PAULO, Filipe Gomes.; SILVA, Jardel Corrêia, 2014 
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A mesorregião Noroeste Fluminense é composta por duas microrregiões, microrregião 

de Itaperuna-RJ e microrregião Santo Antônio de Pádua, e 13 (treze) municípios, são eles: 

Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaperuna, Itaocara, Laje do Muriaé, 

Miracema, Natividade, Porciúncula, São José de Ubá, Santo Antônio de Pádua e Varre-Sai.  

O município de Itaperuna é o centro da organização do espaço leiteiro da mesorregião 

Noroeste do Rio de Janeiro. Concentra os principais produtores e associações e grandes 

empresas do ramo, tais como: Quatá Alimentos (Leite Glória) e a Fábrica de Laticínios 

Marília. Na figura 2, podemos observar a localização da mesorregião Noroeste Fluminense e 

município de Itaperuna-RJ: 

 

Figura 2 - Localização da Mesorregião Fluminense – Destaque para o Município de Itaperuna 

 
Fonte: Elaborador pelo autor. LAGET/UFRJ, 2016 

O município de Itaperuna é o mais desenvolvido, sendo a maior cidade do Noroeste 

Fluminense, maior população e economia calcada na agropecuária. Como mencionado, é o 

maior produtor de leite do estado se compararmos o volume de produção entre municípios e 

apresenta a centralidade do espaço de produção de leite. 

A pecuária leiteira do Noroeste Fluminense no contexto nacional e estadual 

O efetivo de rebanho é um dos primeiros pontos a ser tratado neste artigo, isso porque 

em números e porcentagem vamos analisar o crescimento do rebanho bovino do Brasil e da 

mesorregião Noroeste fluminense. A tabela 1 apresenta o efetivo total de rebanho e o 

crescimento em porcentagem num período de 17 anos. 
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Tabela 1 - Efetivo de Rebanho Bovino (Corte e Leite) 1996/2013 

Unidade 1996 2006 2013 Variação 

 1996-2013 (%) 

Brasil 158.288.540 205.886.244 211.764.292 74,7 

Sudeste 36.604.615 39.208.512 39.341.429 93,1 

Rio de Janeiro 1.842.977 2.095.666 2.339.978 78,7 

Noroeste Fluminense35 410.602 505.330 507.901 80,8 

Fonte: SIDRA – IBGE. Censo Agropecuário 1995/96 e 2006 

  

A tabela 1 revela o crescimento do rebanho bovino brasileiro. Observa-se que, em 

cada escala analisada, houve crescimento no efetivo de bovinos. No caso da mesorregião 

Noroeste fluminense ocorreu, em termos percentuais, um crescimento maior que o nacional, 

como demonstrado pelo IBGE, 80,8% (tabela 1). Este aumento no efetivo de bovinos da 

Mesorregião Noroeste Fluminense, neste caso rebanho bovino de leite, pode ser explicado, 

dentre outros elementos, pelo Programa Nacional Mais leite e Mais carne do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, focado nas pequenas e médias propriedades 

destinadas ao setor.  Segundo o Ministério “aumentar de forma sustentável a produtividade e a 

competitividade da pecuária bovina de leite e de corte, por meio de ações coordenadas, em 

benefício da sociedade brasileira” (MAPA, 2014). Através desta visão, o MAPA passa a 

enfatizar também a pecuária, de corte e de leite, e as pequenas e médias propriedades. Esses 

dois aspectos são muito importante, pois, historicamente a produção agrícola de exportação, 

desenvolvida em grandes unidades de produção, foi a prioridade do Ministério, absorvendo os 

principais programas e projetos. 

 O aumento no número de vacas ordenhadas também foi significativo no Noroeste 

Fluminense conforme apresentado na tabela 2, passando de 91.561 vacas ordenhadas em 1996 

para 124.695 em 2013. 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Na Mesorregião Noroeste Fluminense há o predomínio, quase que exclusivo, de bovinos de leite (entrevista de 

campo junto a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio de Janeiro – EMATER, no ano de 

2014). 
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Tabela 2 - Efetivo de Vacas Ordenhadas 1996/2013 

Unidade 1996 2006 2013 Variação 

1996-2013 (%) 

Brasil 16.273.667 20.942.812 22.954.537 70,8 

Sudeste 6.356.414 7.186.670 8.106.560 78,4 

Rio de Janeiro 367.929 395.102 441.483 83,3 

Noroeste Fluminense 91.561 112.060 124.695 73,4 

Fonte: SIDRA – IBGE. Censo Agropecuário 1995/96 e 2006. PPM - 2013 

No Estado do Rio de Janeiro este aumento foi ainda mais significativo, com variação 

de 83,3% entre 1996 e 2013, segundo o IBGE. A figura 3 apresenta a dinâmica do número de 

vacas ordenhas nas mesorregiões do estado. Através do gráfico, novamente a importância da 

Mesorregião Noroeste Fluminense é revelada. 

Figura 3 - Vacas Ordenhas no Estado do Rio de Janeiro 

1995/2013

 
Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 1995/96 – 2006; PPM – Produção Pecuária Municipal. 

Organizado por: SILVA, Jardel Corrêia. LAGET/UFRJ, 2016 

                          

 No período de 1995 a 2000 podemos perceber a queda no número de vacas ordenhadas 

no Noroeste Fluminense, porém, a partir de 2000 este cenário mudou com a recuperação e 

avanço ao longo dos 13 anos de dados apresentados. Nas áreas produtoras do estado do Rio de 

Janeiro o incremento ocorre, sobretudo, a partir dos anos de 2005, conforme apresentado na 

figura 3.  Com o crescimento de vacas ordenhadas, a quantidade de leite produzida cresceu, 

na tabela 3 podemos observar a variação da produção de leite entre os anos de 1996/2013. 
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Tabela 3 - Quantidade de Leite Produzida (Mil Litros) – 1996/2013 

Unidade 1996 2006 2013 Variação 

1996-2013 (%) 

Brasil 18.515.391 25.398.219 34.255.236 54,1 

Sudeste 8.338.198 9.740.310 12.019.946 69,3 

Rio de Janeiro 432.020 468.191 569.088 75,9 

Noroeste Fluminense 98.109 128.457 142.574 68,8 

Fonte: SIDRA – IBGE. Censo Agropecuário 1995/96 – 2006 e PPM – 2013 

 Na análise entre as diferentes escalas geográficas apresentadas, observa-se que o 

estado do Rio de Janeiro teve uma variação superior a do Brasil, a mesorregião Noroeste 

Fluminense ficou pouco a baixo do Sudeste. 

Novamente aqui, ressaltamos as políticas públicas destinada ao setor de produção de 

leite, como a Política Setorial do Leite36 do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA. 

Os Planos Anuais voltados para a Pecuária, os Projetos de aumento de competitividade, de 

boas práticas e inovações, de produção de queijos artesanais, dentre outros do MAPA. No 

estado do Rio de Janeiro, os programas mais importantes voltados para a produção de leite e 

derivados são apresentadas no quadro 1. 

Quadro 1 - Programas de Políticas Públicas Rurais do Estado do Rio de Janeiro 

Programas  Objetivos Áreas 

 

 

Rio Genética 

Promover o melhoramento genético dos 

rebanhos do estado, o aumento da 

produção e produtividade das 

explorações, o aumento da renda dos 

pequenos produtores rurais, a geração de 

trabalho e melhoria de vida rural. 

Foco nas principais áreas 

produtoras de leite: 

Mesorregião Noroeste, 

Norte e Sul Fluminense. 

 

Rio Leite 

Aumentar a produção de leite de 

qualidade, estimulando produtores e 

contribuindo para a ampliação do 

mercado. 

 

Toda a região 

fluminense, com foco no 

Noroeste, Norte e Sul 

Fluminense. 

 

Sanidade Rio 

Promove, mantém e recupera a saúde de 

animais e de vegetais produzidos no 

estado ou que transitam em território 

fluminense. 

 

Toda a região 

fluminense. 

Fonte: Elaborado pelo autor, informações: http://www.microbacias.rj.gov.br/politica_publica_rural.jsp 

                                                 
36A partir de 2007, uma série de ações voltadas à cadeia produtiva do leite inaugura a atuação do MDA no 

campo das políticas setoriais. A Política Setorial do Leite (PSL) é uma expressão deste processo e está dividida 

em quatro eixos: o produtivo, o industrial, o comercial e o associativo/cooperativo. 

http://www.microbacias.rj.gov.br/politica_publica_rural.jsp


 
200 

 

Estas são políticas de caráter estadual e que visam o crescimento do rebanho e da 

produção leiteira fluminense. Alguns órgãos de pesquisa como a EMBRAPA (Gado de Leite), 

auxiliam em atendimento técnico e estudos na área, além da rede Ater Leite de assistência 

técnica e extensão rural do MDA. Esse conjunto de políticas públicas, em diferentes níveis de 

governo e, em consequência, o incremento na produção de leite e derivados, corroboram com 

a análise de Silva (1996): 

Assim sendo, os estados precisam redinamizar as suas atividades produtivas 

regionais e viabilizar, através de políticas próprias, o crescimento e o 

desenvolvimento de sua economia, atraindo assim, maiores investimentos 

públicos e privados para os seus setores produtivos mais significativos. 

(SILVA, 1996, p. 9) 

 

 A importância dá mesorregião Noroeste Fluminense a nível nacional, se dá pelo 

investimento de capital público e privado na região. Dados de campo revelam que a 

Mesorregião possui 8 (oito) cooperativas de leite e 42 (quarenta e duas Associações de 

Produtores) como demonstra o quadro 2:  

Quadro 2 - Caracterização da Produção Leiteira, por Município, da Mesorregião Noroeste 

Fluminense 

Município Cooperativas Associações Indústria Rebanho 

de Leite 

Leite 

(Litros) 

Número de 

Produtores 

Porciúncula 1 8 - 4.600 2.753.000 114 

Varre-Sai - 4 - 1.510 1.630.800 73 

Natividade 1 3 - 4.308 3.002.154 127 

Bom Jesus do 

Itabapoana 

1 4 - 4.328 3.408.588 147 

Itaperuna 2 3 2 3.332 3.394.080 91 

Italva - 2 - 4.000 1.440.000 94 

Cambuci - 3 - 2.775 2.566.000 107 

São José de Ubá - 3 - 1.910 2.579.090 186 

Laje do Muriaé - 3 - 3.871 2.987.248 119 

Miracema 1 3 - 4.948 3.320.040 112 

Santo Antônio de 

Pádua  

1 1 1 3.250 2.372.500 65 

Aperibé - 1 - 2.462 3.509.110 120 

Itaocara 1 4 - 2.800 1.022.000 215 

Fonte: Trabalho de campo no município de Itaperuna - RJ, 2014 

A gestão dos processos de produção e comercialização geralmente é feita pelas 

cooperativas, com destaque para a cooperativa do município de Itaperuna CAPIL – 
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Cooperativa Agropecuária de Itaperuna Ltda., considerada pelos produtores a mais importante 

no setor. Fundada em 1941, a CAPIL Itaperuna possui hoje 400 cooperados e 150 

funcionários.  Desenvolveu a marca Prata (figura 4) para leite e derivados. 

Figura 4 - Cooperativa Agropecuária de Itaperuna – Produtos PRATA 

 

Fonte: Trabalho de campo no município de Itaperuna - RJ, 2014 

 

Com o slogan “na CAPIL você encontra tudo num só lugar!” a Cooperativa 

incorporou diferentes processos da cadeia de produção do leite no Noroeste Fluminense como 

demostra sendo responsável pela produção de ração, detendo um supermercado, um armazém 

agrícola, dentre outras atividades.  

Segundo Bicalho (2013, p.38) este significativo número de cooperativas e associações 

se explica dentre outros fatores “Se dá pelo crescimento do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF – haja vista que várias de suas linhas de 

ação são direcionadas a grupos de produtores, impondo assim, um padrão de organização 

social”.  

Através das organizações, sejam elas cooperativas ou associações, os grupos de 

produtores tornam-se mais fortalecidos e atingirem mercados maiores, atraindo assim 

investimentos de grandes empresas que passam a ter interesse na região de produção. A 

presença da indústria alimentícia Quatá/Glória e a Fábrica de Laticínios Marília, no município 

de Itaperuna, são exemplos importantes, Silva (1996) diz que: 

Como são gerenciadoras de fatia considerável da economia mundial e 

detentoras de um grande potencial de comercialização de produtos 

beneficiados, elas organizam importante parcela do mercado e do espaço 

produtivo, através de uma rede de influências e hierarquias delimitas 

(SILVA, 1996, p. 58). 
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O destaque da mesorregião Noroeste Fluminense e do município de Itaperuna se dá 

por uma boa parcela de capital privado investido, e isso já é histórico, antes o município de 

Itaperuna recebeu a Empresa de Produtos Alimentícios Fleischmann & Royal Ltda., empresa 

de capital estrangeiro que atuou nas décadas de 1980 e 1990, comprou a empresa Leite 

Glória, e hoje pertence à Quatá Alimentos37. 

A CAPIL - Itaperuna destina a maior parte de sua produção e captação de leite para a 

Quatá-Glória que a distribui para todo o país e, em menor escala, para a Laticínios Marília. A 

Cooperativa é responsável, ainda, pela distribuição dos produtos PRATA para todo o estado 

do Rio de Janeiro e municípios próximos do estado de Minas Gerais e Espirito Santo. 

Obviamente que o volume de negócios estabelecidos na mesorregião Noroeste 

Fluminense é resultado de investimentos em tecnologia na propriedade leiteira. Dados do 

IBGE apresentam o grau de modernização da pecuária leiteira regional. Deve-se destacar que, 

nas diferentes escalas geográficas apresentadas nas tabelas a seguir, os estabelecimentos são 

de pecuária e, portanto, trazem dados de bovinos de corte e outros animais, entretanto no 

Noroeste Fluminense, há o predomínio quase que exclusivo, de bovinos de leite. 

 

Tabela 4 - Estabelecimentos de Pecuária com Máquinas e Implementos Agrícolas por  

Condição do Produtor - 2006 

Unidade Proprietário Assentado Arrendatário Parceiro Ocupante 

Brasil 1.917.225 87.973 53.632 23.122 127.248 

Sudeste 419.491 11.166 15.759 2.911 16.397 

Rio de Janeiro 25.982 438 1.312 203 1.198 

Noroeste Fluminense 6.316 6 265 38 59 

Fonte: SIDRA – IBGE. Censo Agropecuário 2006 

A tabela 4 nos traz o número de estabelecimentos que empregam maquinas e 

equipamentos agrícolas. Um aspecto interessante deve ser destacado: mesmo em pequeno 

número, 59 estabelecimentos, ocupantes investem em modernização técnica. Esta é uma 

                                                 
37 Fundada em 1990 no estado de São Paulo, a Quatá fabrica e comercializa produtos de base láctea para as redes 

atacadista e varejista, indústrias e negócios de alimentação fora do lar – mercado conhecido como food service. 

A matriz da empresa está hoje instalada na zona oeste da cidade de São Paulo, onde funcionam o escritório 

administrativo e o centro de distribuição da Quatá.  A companhia já conta com sete unidades fabris instaladas em 

quatro estados do país: duas em São Paulo, nos municípios de Teodoro Sampaio e Bom Jesus dos Perdões; uma 

no Paraná, em Mercedes; uma no Rio de Janeiro, em Itaperuna; e três em Minas Gerais, nos municípios de 

Vazante, Douradoquara e Campo Belo. A Quatá possui as seguintes marcas: Quatá, Glória e Cristina. 
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categoria que chama atenção porque são pessoas que não conseguem efetuar a compra de 

implementos facilmente.  

 Retomando a análise de Bicalho (2013) sobre a importância do PRONAF, percebe-se 

no Noroeste Fluminense, um importante número de estabelecimentos, geridos por 

proprietários principalmente, que obtém recursos de financiamentos para investimentos 

(tabela 5).   

Tabela 5 - Número de Estabelecimentos que Realizaram Financiamentos – 2006 

Unidade Proprietário Assentado Arrendatário Parceiro Ocupante 

Rio de Janeiro 1.256 47 77 6 43 

Noroeste Fluminense 564 1 12 1 3 

Fonte: SIDRA – IBGE. Censo Agropecuário 2006 

 Os Programas de governo voltados para pequenos e médios produtores são de grande 

importância para o aumento da produção e da produtividade regional. Além, obviamente, mas 

não menos importante, de “manter o homem no campo”, usando aqui uma expressão 

corriqueira da análise sobre o rural brasileiro. Para Silva (1996, p. 29), “no âmbito geográfico, 

ao se pensar na reestruturação espacial, deve-se reportar aos processos de gestão que o 

atingem”. Sendo assim, os financiamentos irão ser usados para implantar estruturas, 

modernizar os sistemas produtivos com melhorias de pasto, alimentação animal, genética e 

sanidade, e melhorar os processos de armazenamento, distribuição e comercialização da 

produção leiteira. Para citar um exemplo, a tabela 6 mostra o número de estabelecimentos que 

realizam preparo do solo e utilizam silos para forragem no Rio de Janeiro e Noroeste 

Fluminense.   

Tabela 6 - Estabelecimentos que Realizaram Preparo do Solo e que contém  

Silos para Forragens – 2006 

Unidade Proprietário Assentado Arrendatário Parceiro Ocupante 

Rio de Janeiro 25.982 438 1.312 203 1.198 

Noroeste Fluminense 6.316 6 265 38 59 

Fonte: SIDRA – IBGE. Censo Agropecuário 2006 

 A articulação entre investimentos tecnológicos, fortalecimento político do produtor 

rural, políticas públicas de desenvolvimento agrário e empresas privadas, possibilitou o 

fortalecimento da produção leiteira do estado do Rio de Janeiro e da mesorregião Noroeste 
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Fluminense. A integração entre diferentes setores de produção somada à articulação do 

território funcional como um todo levou a reestruturação de um espaço até então marcado 

pelo desgaste socioambiental resultado da cana de açúcar.  

Considerações Finais 

 A partir da crise ocorrida pela cana-de-açúcar e pelo café, inicia-se um novo processo 

de investimentos, agora na Pecuária Leiteira, uma atividade que segundo VIEIRA (1977), 

projeta-se no espaço ocupando áreas relegadas pela cana. Observa-se uma hierarquia desta 

atividade indo das cidades grandes para as pequenas, aonde cada tipo começa-se a 

desenvolver técnicas apropriadas que vem variando de região e a busca por mercados 

consumidores.  

 Itaperuna-RJ, sendo uma cidade média aproveitou a crise do café e da cana-de-açúcar 

e investiu na pecuária leiteira, atraindo assim diversos investimentos para assim se projetar a 

nível nacional, com o auxílio dos municípios da região que tem uma produção bastante 

significativa, a Mesorregião Noroeste conseguiu se projetar entre as principais bacias leiteiras 

do país, segundo a EMBRAPA (2006), chega a ter uma produtividade igual ou superior a 20 

L/vaca/dia. Para serem estudadas as dinâmicas espaciais e a prática de gestão do território, 

devemos descrever todos os atores, então podemos concluir que os atores fundamentais para a 

organização do território fluminense foi o sistema de cooperativismo, capital privado e as 

políticas públicas voltadas para a pecuária leiteira. Foi através destes atores que a mesorregião 

Noroeste Fluminense conseguiu se inserir no agronegócio nacional e local, garantindo assim 

sustento para os pequenos produtores da mesorregião mais pobre do estado fluminense e 

segurando a mão-de-obra rural que busca um êxodo em massa desta localidade. 
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O COMPORTAMENTO ESPACIAL DA PECUÁRIA 

LEITEIRA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

The spacial behavior of the dairy cattle in Rio de Janeiro State 

Tainá Guimarães Valença38 

Jardel Corrêia da Silva39 

 

Eixo Temático: Geografia Agrária 

 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar o comportamento da Pecuária Leiteira no estado do Rio 

de Janeiro, apresentando e identificando as principais áreas de produção de leite. A metodologia 

empregada é sistêmica com analise integrada de dados empíricos e estatísticos que compõem os 

processos relacionados à produção. Os procedimentos operacionais foram: revisão de literatura 

pertinente ao tema, realização de coleta de dados estatísticos do Censo Agropecuário 1995/96 e 2006, 

através do SIDRA – Sistema de Recuperação Automática, coleta de dados de campo, tabulação e 

análise dos dados primários e secundários. Os resultados foram significativos, revelam que as 

mesorregiões Noroeste, Centro e Sul Fluminense apresentam um desempenho expressivo no estado, 

através do emprego de técnicas que garantem produção e produtividade no interior dos 

estabelecimentos pecuários, aliado ao fortalecimento político dos atores via associações e cooperativas 

de produtores de leite, a presença das indústrias de armazenamento e transformação do produto “in 

natura”, proporcionando a certeza de venda, e as políticas públicas de fortalecimento do setor. 

Palavras-Chave: Pecuária Leiteria; Políticas Públicas; Produção. 

 

Abstract 

This work has as main objective to analyze the behavior of Dairy Cattle in the Rio de Janeiro’s state, 

presenting and identifying the main milk producing areas. The methodology is systemic with 

integrated analysis of empirical and statistical data that make up the production-related processes. 

Operating procedures were relevant literature review the issue, conducting collection of statistics from 

the Censos Agropecuários 1995/96 and 2006 through SIDRA – Sistema de Recuperação Automática 

collecting field data, tabulation and analysis of primary and secondary data. The results were 

significant, reveal that the mesoregion Northwest, Central and South Fluminense have a significant 

performance in the state, through the use of techniques that ensure production and productivity within 

the livestock facilities, coupled with the political strengthening of the actors via associations and 

producer cooperatives milk, the presence of the storage industry and processing of the product "in 

natura", providing the certainty of sale, and public policies to strengthen the sector. 

Keyworks: Dairy Cattle; Public Policy; Production. 
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Introdução 

 O setor leiteiro foi marcado na década de 90 pela intervenção do governo, que através 

da Comissão Interministerial de Preços (CIP) definiu preços e assim enviou aos produtores. 

Para o produtor era complicado porque o valor final oscilava de acordo com a sazonalidade. 

Esse quadro mudou com a estabilização do plano real, que modificou não apenas as questões 

econômicas, mas também políticas, com a abertura do mercado externo para atrair capital 

estrangeiro e investimentos nos setores rurais. 

 Ao longo dos anos a produção de leite no Brasil vem crescendo significativamente, 

segundo dados da Pesquisa Pecuária Municipal (IBGE), na década de 70, o país produziu 

cerca de 7,1 bilhões de litros de leite, e no último balanço em 2011, alcançou o total de 32,1 

bilhões de litros de leite, sendo assim, apresenta um aumento de 350% ao longo do período, 

que foi aliado a novas tecnologias implantadas no campo. 

 A nível Brasil a região que mais contribuiu na produção nacional foi o Sudeste, onde 

no ano de 2011 representava 32% da produção nacional. É nesta região que se localiza o 

estado do Rio de Janeiro, que tem a terceira maior produção de leite dentro do Sudeste, sabe-

se que o estado não é tipicamente rural, porém, no passado teve uma forte base agrícola, a 

produção de café e cana-de-açúcar. Com a decadência dessas atividades os produtores rurais 

tiveram que implantar outras culturas, então nas regiões litorâneas prevaleceu as fruticultura e 

horticultura, já na região que faz fronteira com Minas Gerais e São Paulo, a pecuária leiteira 

se faz presente, a princípio era pecuária de corte, que não teve sucesso por conta da 

geomorfologia da região, logo, nesta tríplice fronteira forma-se uma região especializada na 

produção e fomento a pecuária leiteira.  

 Analisando dados do estado do Rio de Janeiro em escala nacional, desde o Censo 

Agropecuário do IBGE 1995/96 até os dias atuais, podemos notar claramente o avanço que o 

estado conseguiu em cenário nacional, o objetivo central deste artigo é apresentar os dados 

que foram de fundamental importância para tal feito, buscando analisar e descrever o 

comportamento da pecuária leiteira no estado. Para este trabalho, foi-se necessário à análise 

de dados secundários do SIDRA - IBGE, Censos Agropecuários 1995/96 e 2006, dados mais 

recentes do PPM – Pesquisa Pecuária Municipal, dados da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária - EMBRAPA e dados primários obtidos em trabalhos de campo. A análise 
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bibliográfica foi sistêmica, construindo assim uma base conceitual para a elaboração do texto, 

para que assim possamos justificar nosso trabalho. 

O comportamento espacial da pecuária leiteira do Estado do Rio de Janeiro 

 A produção de leite e derivados é uma atividade importante na economia Fluminense 

desde a década de 50, isso por conta da decadência de outras atividades agrícolas. Sua 

presença inicial na vida dos colonos era de vital importância tendo a possibilidade de 

obtenção de derivados menos perecíveis, como o queijo e a manteiga, sempre representou 

uma potencialidade para sua expansão econômica nas mesorregiões estudadas.  

Várias iniciativas públicas e privadas de fomentar o desenvolvimento da atividade no 

estado foram implementadas em diferentes momentos. Entretanto, atualmente o movimento 

de maior envergadura e consistência vem ocorrendo graças a trabalhos de pesquisas e 

políticas setoriais. Sem desmerecer a caminhada já percorrida anteriormente, mas com 

inspiração no aprendizado da experiência e impulsionados por novos capitais e a busca por 

novos mercados, que se somam aos que já estão em operação na atividade, estão sendo 

realizados investimentos em grandes proporções na ampliação da capacidade produtiva de 

algumas mesorregiões que tem base puramente rural. 

Para assim compreendermos o comportamento da pecuária devemos analisar 

primeiro o efetivo de rebanho corte e leite do estado através de suas mesorregiões, assim 

podemos identificar as áreas onde se concentra o maior rebanho. Logo, a figura 1 apresenta 

um gráfico que trata o efetivo de rebanho geral. 

Figura 1 - Efetivo de Rebanho Corte e Leite por Mesorregião 

 

Fonte: Censos Agropecuários 1995/06 e 2006, SIDRA – IBGE; e PPM – IBGE 2013. Elaborado pelo 

autor. LAGET – 2015 
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 Podemos observar um destaque para as mesorregiões Norte, Noroeste e Centro 

Fluminense, que obtém o maior rebanho dentro do estado, porém, deve-se destacar que as 

áreas que se tem maior rebanho nem sempre são as mais produtoras, isso porque a raça do 

rebanho tem grande influência, no caso do Norte Fluminense é uma área mais plana e o 

rebanho de corte se faz bastante presente, ou seja, pecuária corte e leite anda lado a lado. 

 Para que possamos ter uma noção do rebanho leiteiro do estado que se sobre saí frente 

ao rebanho de corte, devemos observar a figura 2, que apresenta somente o rebanho leiteiro 

por condição do produtor de acordo com o Censo Agropecuário de 2006. 

             Figura 2 - Efetivo de Rebanho Leiteiro por Condição do Produtor – 2006 

 

                 Fonte: Censo Agropecuário 2006, SIDRA – IBGE. Elaborado pelo autor. LAGET – 2015 

 

 Podemos observar que a condição do produtor que prevalece em todas as mesorregiões 

é a do proprietário, seguido por arrendatário e ocupante. As mesorregiões que mais se 

destacam com o efetivo de rebanho são: Norte, Noroeste e Centro fluminense. Dentro desta 

variável identificamos que prevalece o padrão social de pequeno produtor em todo o estado, 

ou seja, para os pequenos produtores rurais, a atividade leiteira tem uma importância 

fundamental para seu desenvolvimento social, isso porque vem garantir sua receita mensal. Já 

para quem produz em maior escala, que são os grandes produtores, que formam o menor 

grupo fundiário, a situação se modifica e a rentabilidade já superior, dentro do estado não se 

altera, estes grandes que já fazem sua ligação direta com a indústria, sem dar importância para 

as cooperativas e associações, estás que surgem justamente para fazer a ligação do pequeno e 

médio produtor com a indústria, dando mais organização e aumento os fluxos de circulação 
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do produto “in natura”, e que ajudam a formar Redes de Poder (Paulillo, 2000), dentro do 

território fluminense, dando assim, mais corpo ao Complexo Agroindustrial do Leite. 

 Logo em seguida dentro do rebanho leiteiro um dos pontos importantes é identificar a 

quantidade de vacas ordenhas, é o que apresentamos na figura 3, está variável é fundamental 

porque apresenta claramente o principal rebanho que é de fêmeas. 

Figura 3 - Efetivo de Vacas Ordenhadas 1995/2013 

 

Fonte: Censos Agropecuários 1995/96 e 2006 SIDRA – IBGE; PPM – IBGE 2013. Elaborado pelo 

autor. LAGET – 2015 

 Observa-se que o mesmo padrão de mesorregião permanece, porém, se altera com o 

Noroeste fluminense que ultrapassa o Norte, e o Centro permanece em terceiro lugar. No 

Noroeste e Centro fluminense o incremento ocorre, sobretudo, a partir de 2004, conforme 

apresentado na figura 3. Com o crescimento de vacas ordenhadas, a quantidade de leite 

produzida cresceu, isso porque se tem uma vasta mudança técnica e a entrada de novas 

políticas e programas de governo que auxíliam na compra de grandes animais que tenham 

uma alta capacidade de produção de leite, principalmente vacas de raças tradionais na 

atividade leiteira, então assim, na figura 4 podemos observar a produção de leite ao longo dos 

anos, para assim iniciarmos o processo de detalhamento do comportamento da pecuária 

leiteira no estado, haja visto que o foco principal é identificar as principais mesorregiões 

produtoras de leite. 

Dentro desta variável de vacas ordenhas, observamos o aumento de outras técnicas 

como, ordenha mecânica, tanque de refrigeração e controle de mastite que vem auxíliar na 

produção leiteira, hoje os investimentos nestas técnicas são grandes, isso porque o governo 



 
211 

 

vem auxíliar com programas e facilitar o acesso do produtor aos programas já existentes. 

Dentro da área de estudo é comum os pequenos produtores de leite terem acesso a 

financiamentos, principalmente aos recursos federais, usam o crédito para investir em técnicas 

básicas e também na compra de sêmen de animais de puro sangue para assim realizarem 

inseminação artificial, esta técnica antes utilizada por grandes produtores e que hoje se faz 

presente em pequenas propriedades. 

Figura 4 - Quantidade de Leite Produzida por Mesorregião (Mil Litros). 

 

Fonte: Censos Agropecuários 1995/96 e 2006 SIDRA – IBGE; PPM – IBGE 2013. Elaborado pelo 

autor. LAGET – 2015 

 Tomando os dados sobre a produção estadual de leite de vaca, é possível observar uma 

grande concentração no Sul Fluminense, porém, desde o ano de 2006 vem o crescimento do 

Noroeste e do Centro Fluminense. Tais dados indicam claramente para um movimento de 

expansão da produção, ou seja, outras áreas acompanham o movimento técnico do Sul, que é 

a mesorregião que mais investe em tecnológias na pecuária. Podemos assim observar que se 

tratando de produção o nosso padrão sofre uma mudança drástica, o Norte que sempre se 

destacava em outras variavéis tem uma queda, isso ocorre por diversos fatores que serão 

explicados depois da analise da tabela 1, que  apresenta a média de produção dos dados 

primários e secundários. 
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Tabela 1 - Média de Produção Diária das Mesorregiões - 2006 

Mesorregiões LITROS x 10³ Nº CABEÇAS L/vaca/dia Censo  L/vaca/dia Campo  

Noroeste 128.457 112.060 3,14 10,6 

Norte 58.959 75.336 2,14 * 

Centro 89.173 72.147 3,38 * 

Baixada 18.407 17.841 2,82 * 

Sul 114.483 64.856 4,83 12,7 

Metropolitana 58.713 52.862 3,04 * 

Fonte: Censo Agropecuário 2006 SIDRA – IBGE. Dados de Campo. Elaboração do autor. LAGET – 

2015 

 Observa-se que o Norte flumenense tem uma baixa produção, mesmo tendo um grande 

efetivo de rebanho leiteiro, isso ocorre por conta da raça do animal, a raça presente no Norte é 

uma raça mais rústica, zebuína, ou seja, raça com baixa produção de leite, por este motivo a 

mesorregião Norte não se destaca na média de produção. O Sul mesmo tendo um baixo 

rebanho se destaca como principal produtor, isso porque seu rebanho é de raças holandesas, 

gir leiteiro e girolando, um rebanho com grande produção de leite, e por ser na divisa com o 

estado de São Paulo forma uma região totalmente rural onde existe laboratórios voltados a 

pesquisas em pecuária de corte e leite, uma região que dá suporte para a atividade, na figura 5 

podemos observar nosso padrão de produção e sua localização. 

O Sul Fluminense é constituído por municípios com altos patamares de produção e 

consumo de derivados do leite, já o Norte Fluminense não tem uma uniformidade dos dados, 

ou seja, os municípios produzem pouco, são dispersos. A mesorregião Centro Fluminense tem 

uma característica importante, porque seus municípios pouco se destacam individualmente, 

porém, juntos formam um padrão de produção e seus volumes totais aumentam, geralmente 

são municípios que tem demonstrado um potencial de crescimento significativo na produção, 

para fazer frente a outros municípios. Na maior parte deles existe disponibilidade de fatores 

de produção e condições naturais favoráveis ao desenvolvimento da produção leiteira, além de 

avanços tecnológicos que são disponibilizados em rápida difusão pelos produtores e por 

órgãos de  apoio e extensão ao meio rural. 
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Figura 5 - Principais Mesorregiões Produtoras de Leite 

 

Fonte: SILVA, Jardel Correia. Laboratório de Gestão do Território. LAGET/UFRJ 

 Nosso padrão de produção forma um corredor, fazendo divisa com Espirito Santo, 

Minas Gerais e São Paulo. Dentro destas mesorregiões se destacam alguns municípios com 

sua quantidade produzida, são aqueles que geralmente recebem as maiores indústrias, e que 

são cidades médias, aquelas que concentram mais atividades de serviços básicos, então 

podemos observar na figura 6, para que assim possamos analisar os principais municípios 

dentro do território fluminense. 

Figura 6 - Principais Municípios Produtores de Leite no Estado do Rio de Janeiro 1996/2013 
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 Os principais municípios produtores de leite se encontram no Sul Fluminense, no 

Centro Fluminense não aparece nenhum, mas devido a uniformização dos dados a 

mesorregião se destaca entre as principais. Logo, para a realização dos trabalhos de campo 

foram escolhidos o principal produtor de 2006 (Itaperuna) e 2013 (Valença), observa-se a 

localização e a centralidade dos municípios na figura 7. 

 Apesar da grande heterogeneidade de dados entre os municípios do Centro 

Fluminense, existe ainda dificuldades para expandir a produção leiteira local, são relacionadas 

à falta de experiência na atividade ou às adversidades dos recursos naturais presentes, e até 

mesmo a falta de indústrias processadoras nesta mesorregião, e as associações e cooperativas 

de leite que pouco se faz presente. 

 A pecuária leiteira no estado do Rio de Janeiro irá apresentar uma grande diversidade 

em sua estrutura produtiva para que possa se obter uma grande heterogeneidade entre os 

atores econômicos envolvidos em termos de tecnologia, produtividade, qualidade, custos, 

escala de produção, capacidade de gestão, entre outras características locais. Esta diversidade 

está presente em todos os elos da cadeia produtiva, desde os produtores rurais que busca 

alterar suas práticas, passando pela indústria de laticínios que busca através das cooperativas e 

associações um contato direto com o produtor, para que este conheça as novidades de 

mercado. 

 Figura 7 - Principais Mesorregiões e Localização dos Municípios Visitados 

 

Fonte: SILVA, Jardel Correia. Laboratório de Gestão do Território. LAGET/UFRJ 
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 O município de Itaperuna foi escolhido graças ao seu destaque de principal produtor 

de leite no ano de 2006, segundo a EMBRAPA (2006), o município se destaca também pela 

densidade de vacas ordenhas, com uma área de 31.801 km², vacas 508.631, ou seja, 16,9 

cabeças/km²; se destaca também na densidade de produção com uma área de 9.296 km², 

mil/litros/ano 268.140, ou seja, 27.381 leite/km², sendo a 4º zona de densidade do país. 

 O município de Valença tem seus méritos, segundo a EMBRAPA (2006), na 

densidade de vacas ordenhas 16,9 cabeças/km², junto com Itaperuna; se destaca também na 

zona de produtividade de leite Mil/L/ano 69.454, logo, L/vaca/ano 2.114, sendo considerada 

uma das principais zonas do país onde os animais mais produzem leite. 

Para descrever as relações de produção do leite nas mesorregiões foi usado as 

amostras dos municípios visitados. Em Itaperuna identificamos duas indústrias Quatá/Glória e 

Laticínios Marília. A Quatá/Glória hoje faz recebimentos de 250 mil/litros/dia, sendo que 60 

mil/litros/dia é de uma relação direta com o produtor, os 190 mil/litros são de relações via 

associações e cooperativas de leite. Identificamos duas cooperativas, sendo que a visitada foi 

a CAPIL – Cooperativa Agropecuária de Itaperuna, que conta com 400 cooperados e 150 

funcionários. No município tem cinco associações, sendo que a visitada foi a associação do 

Valão, que faz a captação de 28 mil/litros/dia e paga a 1,08 R$ Litro. Em Itaperuna prevalece 

o pequeno produtor, sendo que um chega a produzir de 10 a 80 litros/dia; médio de 80 a 200 

litros/dia e um grande de 200 a 3.500 litros/dia. 

 O município de Valença tem sua relações e características no mesmo sistema que 

Itaperuna, porém particulares, aliás, as relações e características prevalecem em todo o estado 

mas as particularidades variam de mesorregião. Identificamos em Valença três indústrias 

processadoras, produtos Clarice 32.000 mil/litros/dia; Laticínios Boa Nova e Vitalatte 

Laticínios, ambas que trabalham em conjunto e funcionam na mesma planta da Cooperativa 

Mista de Valença que trabalha com 35 mil/litros/dia, esta é uma das coopertivas identificadas, 

a outra é a Cooperativa dos Produtores de Leite de Conservatória. Identificamos cinco 

associações, sendo que visitamos a principal do município a Associação dos Produtores 

Independentes de Santa Isabel – APLISI, que trabalha com 44.515 mil/litros/dia, e que 

entrega para duas indústrias no estado de Minas Gerais. No município de Valença referente as 

condições sociais prevalece o pequeno produtor que produz de 6 a 100 litros/dia; médio 100 a 

300 litros/dia e o grande acima de 300 litros/dia. 
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 Ouve um aumento significativo nas associações e cooperativas, para Bicalho (2013), 

este aumento se dá através do crescimento do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familar – PRONAF – haja vista que várias linhas de ação são direcionadas a 

grupos de produtores, impondo assim, um padrão de organização social. Grupos formados por 

pequenos e médios produtores, que sozinhos tem pouco espaço no CAI do leite, juntos visam 

buscar uma fatia maior do mercado interno. 

 Os órgãos de pesquisa como EMBRAPA (Gado de Leite), auxiliam no atendimento 

técnico e estudos nas mesorregiões, além da rede Ater Leite de assistência técnica e extensão 

rural do MDA – Ministério de Desenvolvimento Agrário. Esse conjunto de políticas públicas, 

em diferentes níveis de governo e, em consequência, o incremento na produção de leite e 

derivados, corroboram com a análise de SILVA (1996), de que os estados precisam 

redinamizar as suas atividades produtivas regionais e viabilizar, através de políticas públicas 

próprias (políticas locais), o crescimento e o desenvolvimento de sua economia, atraindo 

assim, maiores investimentos públicos e privados para os seus setores produtivos mais 

significativos. 

Considerações Finais 

 Em primeiro lugar é preciso considerar que a pecuária leiteira é uma atividade bem 

conhecida nacionalmente e pouco disseminada no estado do Rio de Janeiro. Não se trata de 

iniciar uma atividade nova sobre à qual pouco se conhece e muito precisa ser buscado de fora, 

principalmente dos estados vizinhos. É uma atividade nova se comparado com outras culturas 

antes implantas no território fluminense, cujo potencial de expansão, que era contido por 

diversas razões, se explicita hoje com muita clareza. 

  As diversas transformações políticas, econômicas e tecnológicas que estão ocorrendo 

na atividade e apontam a possibilidade concreta de acessar a fatias importantes do mercado 

nacional de laticínios e representam uma base concreta deste potencial. As condições de 

produção existentes na região indicam claramente para a possibilidade de ocupar os espaços 

de mercado que se abrem para a produção de leite. Os investimentos que estão sendo 

realizados indicam que existem movimentos neste sentido.  

 No Sul fluminense, a média de produção por vaca chega a 12,7 L/vaca/dia (Trabalho 

de campo, 2015), a produção leiteira é de tamanha potência que movimenta R$ 5 milhões/mês 
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no município de Valença. Por mas que tenha um baixo efetivo de rebanho, é um rebanho com 

alta capacidade de produção de leite graças a investimentos em outras técnicas. No Noroeste 

fluminense, Itaperuna se projetou a nível nacional pela sua alta produtividade e pelo capital 

privado que tem modificado a dinâmica leiteira desta mesorregião que é considerada a mais 

pobre dentro do estado. 

Para serem estudadas as dinâmicas espaciais e a prática de gestão do território 

devemos descrever os atores e agentes fundamentais para a organização do território que são: 

sistema de cooperativismo e associativismo, o produtor que usou de novas ferramentas para se 

inserir no CAI do leite, capital privado, secretarias municipais, órgãos de pesquisa e extensão 

rural e realizar uma análise das políticas públicas voltadas para a pecuária leiteira. Portanto, 

os programas de políticas públicas no sentido de fomentar e organizar a expansão da pecuária 

leiteira na região no estado, podem ser de grande importância para impulsionar o 

desenvolvimento regional e atrair assim novos investimentos.   
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Resumo  
O artigo é o resultado de uma pesquisa-ação, em educação ambiental para a agricultura familiar, 

desenvolvida no município de Santo Antonio de Jesus - Bahia com as comunidades rurais. A 

operacionalização da pesquisa foi realizada através de um diagnóstico participativo e de oficinas 

pedagógicas que foram baseadas em três eixos teóricos e conceituais. Os resultados desse projeto 

permitiram compreender a dinâmica da concentração territorial da agricultura no município, bem 

como elaborar colaborativamente estratégias para a agricultura familiar do município. 

Palavras-chave: Agricultura familiar; Educação ambiental; Agricultura. 

 

Abstract 
The article is the result of an action research in environmental education for family farming , 

developed in Santo Antonio de Jesus - Bahia with rural communities . The operationalization of the 

research was conducted through a participatory diagnosis and educational workshops that were based 

on three theoretical and conceptual axes. The results of this project allowed us to understand the 

dynamics of territorial concentration of agriculture in the municipality and to develop collaboratively 

strategies for family farms in the municipality. 

Keywords: Family farms; Environmental education; Agriculture. 
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Introdução 

As transformações das sociedades modernas ocasionaram mudanças de 

comportamento na forma de ver e atuar no mundo, tornando as realidades mais complexas. A 

Educação Ambiental (EA) se insere nesse contexto em meio às disputas do uso do ambiente 

como recurso. Ora assumido a função de mitigadora da (des)ordem ambiental, ora com 

instrumento de transformação sociopolítica dos sujeitos. Os resultados da pesquisa-ação 

descritos resultam da compreensão do papel da Universidade enquanto agente social, assim 

com da percepção sobre a necessidade de integração do ensino, da pesquisa e da extensão 

com vistas ao aprimoramento da formação em Geografia. Esse artigo apresenta, de forma 

complementar, duas discussões geográficas: a da educação ambiental e a da agricultura 

familiar no município de Santo Antonio de Jesus.  

Educação ambiental e o projeto político pedagógico na agricultura familiar 

A educação ambiental brasileira, segundo Loureiro (2005), está concentrada em duas 

matrizes ideológico-conceituais, as quais desenvolvem suas ações a partir de duas 

abordagens: uma conservacionista e a outra emancipatória dos sujeitos. É nesse contexto que 

os Projetos Políticos Pedagógicos Educação Ambiental (PPPEA) delinearão as ações de E A. 

O PPPEA da pesquisa-ação utilizou as Leis 9.795 (Federal) e a Lei 12.056/1 

(Estadual) como referências legais. A primeira embasou a Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA), implementada pelo Programa Nacional de Educação Ambiental 

(PRONEA). A partir dessas Leis, o PPPEA foi organizado, metodologicamente, em três 

processos educacionais (Formação de Educadores Ambientais, Educomunicação 

socioambiental e a Educação não formal) e duas modalidades de Ensino/Aprendizagem 

(Educação Presencial e Difusa). 

O PPPEA constituiu-se por estratégias de mobilização, de formação de 

multiplicadores ambientais, de oficinas participativas de capacitação nas comunidades 

participantes e na Universidade do Estado da Bahia (UNEB)/Departamento de Ciências 

Humanas (CAMPUS V), sendo o seu ementário estruturado em três eixos curriculares: EIXO 

I – Meio ambiente, sustentabilidade e educação ambiental, EIXO II – Agricultura Familiar e 

educação ambiental e EIXO III- Negócios e sustentabilidade.  
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As transformações do meio rural brasileiro e a agricultura familiar: uma 

leitura sobre a realidade de Santo Antônio de Jesus - Bahia 

O desenvolvimento agrícola brasileiro está pautado no próprio desenvolvimento do 

sistema capitalista. A forma como se processou a expansão do capitalismo sobre a agricultura 

produziu tessituras que resultaram em significativas transformações no campo, são mudanças 

de ordem econômica e social, que afetam sumariamente o sistema produtivo e as relações de 

trabalho no campo.  

Transformações de ordem econômica, que afetaram profundamente a forma 

de produzir. e que se traduziram, especialmente, pela progressiva 

modernização do processo de produção na agricultura, uma maior integração 

deste setor aos mercados, inclusive e sobretudo os mercados não locais 

(WANDERLEY, 2000, p.93) 

A autora chama atenção que no âmago deste processo, o meio rural passou por um 

intenso processo de integração econômica, social e cultural com um mundo global. Contudo, 

ressalta-se que o ponto de partida da modernização agrícola nacional deu-se via 

desenvolvimento desigual, marcado pela coexistência de estabelecimentos agropecuários 

favorecidos pelo uso intensivo de tecnologias, como tantos outros em que o uso dessas é 

limitado. As informações do Censo Agropecuário 2006 ilustram isso, nele os 

estabelecimentos agropecuários foram analisados de acordo com as características 

tecnológicas, como o uso de equipamento com tração mecânica, uso de assistência técnica, 

além do uso de energia elétrica. Esta última variável é bastante ilustrativa. 

Tabela 1- Número De Estabelecimento Agropecuário Com Acesso A Energia Elétrica- 2006 

Regiões brasileiras Número de Estabelecimento Número de Estabelecimento com 

acesso à energia elétrica 

% 

Região Norte 386.511 209.167 54,1 

Região Nordeste 2.249. 498 1.539.650 68,4 

Região Sudeste 882.707 762.358 86,4 

Região Sul 979.829 905.880 92,5 

Região Centro Oeste 289.192 238.520 82,5 

Total 4.787.737 3.595.667 75,1 

Fonte: IBGE, 2006. Elaboração: Sousa, A. R. de, 2015 

 

Os dados apresentados na Tabela 1 demonstram, em termos percentuais, a disparidade 

regional quanto ao uso de energia elétrica nos estabelecimentos agropecuários brasileiros. 

Apesar da maior parte dos estabelecimentos agropecuários do país, 2.636.009 cerca de 55% 
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do total nacional, estarem localizados na região Norte e Nordeste, estas regiões apresentam os 

piores índices quanto ao uso de energia elétrica no meio rural.  

Em realidade, as transformações socioeconômicas da agricultura brasileira, sobretudo 

a partir da década de 1960, estão centradas na industrialização, cuja principal consequência 

foi à subordinação da agricultura frente à indústria. Oliveira (2001) afirma que a articulação 

entre indústria e agricultura tem levado a expansão do modo de produzir industrial sobre as 

relações de trabalho no meio rural, contudo, o autor sinaliza que a reprodução do capital não 

significou o desaparecimento das relações não capitalista, como o campesinato ou agricultura 

familiar. O desenvolvimento do capitalismo sobre a agricultura nacional criou estratégias de 

sujeição do agricultor aos ditames do capital.  

  Segundo Oliveira (2001) é possível identificar no meio rural brasileiro duas 

estratégias, a primeira corresponde a territorialização do capital, e a segunda a monopolização 

do território, sem, contudo, territorializa-se. 

  A territorialização do capital ocorre quando indústria e agricultura são partes ou etapas 

de um mesmo processo, ou seja, o capitalista é também o proprietário da terra, e a produção 

se dá através de relações de trabalho assalariado. Neste cenário está inserida a figura dos 

chamados “boias frias”, agricultores que, no contexto de expansão do capital, tornaram-se 

desprovidos da propriedade da terra e migraram para a cidade. A territorialização se processa 

na medida em que o agricultor foi impelido para a cidade. 

  Por sua vez, na monopolização do território pelo capital, o agricultor permanece como 

proprietário da terra, porém a sua produção está sob o julgo do capital. Nestas condições, a 

produção do capital materializa-se a partir de relações não, necessariamente, capitalistas como 

trabalho familiar, poceiro, parceiro, rendeiro, etc.. “O capital desenvolveu liames de sujeição 

que funcionam como peias, como amarras ao campesinato, fazendo com que ele produza, às 

vezes, exclusivamente para a indústria” (OLIVEIRA, ANO p. 478). 

  O Censo Agropecuário de 2006 (IBGE, 2006) revelou que 84,4% dos 

estabelecimentos agropecuários no país correspondem à agricultura familiar, trata-se de 4 367 

902 unidades de produção agrícola. Nestas circunstâncias pode-se afirmar que a agricultura 

brasileira se caracteriza por uma produção não capitalista do capital,  

Esse processo de desenvolvimento da agricultura ocorre através de formas 

articuladas pelos próprios capitalistas, que se utilizam de relações de 

trabalho familiares para não ter que investir uma parte de seu capital na 

contratação de mão de obra assalariada. Ao mesmo tempo, utilizando-se 

dessa relação sem remunerá-la, recebem uma parte do fruto do trabalho dos 
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camponeses proprietários, parceiros, rendeiros recebem ou posseiros, 

convertendo a renda da terra em mercadoria e, ao vendê-la, em dinheiro. 

Assim transforma a renda da terra em capital (OLIVEIRA, 2000, P.478) 

 

  Para o autor, o sistema de produção baseado na agricultura familiar, apesar de ser 

identificado como não capitalista, tem participação na reprodução do capital, via produção da 

renda da terra. Porém, a renda da terra é expropriada de seu produtor, o agricultor, através da 

monopolização do território pelo capitalista. 

  Na Bahia a modernização da agricultura se caracterizou pela sua heterogeneidade de 

situações, criando assim diferentes espaços geográficos marcados pelo nível diferenciado de 

tecnificação no território. De todos os estabelecimentos agropecuários existentes na Bahia, 

pouco menos de 8% (52.672) utilizaram assistência técnica e 28,8% (378. 292 unidades 

produtivas) usam tração mecânica, ou seja, mais de 70% dos estabelecimentos agropecuários 

tem como principal fonte de energia para a produção, a força humana ou animal (IBGE, 

2006). Contudo, essa não é uma característica exclusiva do sistema produtivo agrícola baiano, 

é possível identificar localidades onde a modernidade se faz presente de forma significativa, 

são as chamadas ilhas de modernidade no meio rural. A esse respeito Milton Santos 

argumenta: 

Trata-se de uma modernização em manchas. No campo Nordestino 

desenvolvem-se áreas descontínuas e especializadas (frutas, legumes 

industrializáveis, soja, laranja)... Os estabelecimentos agrícolas que não 

puderam adotar as novas possibilidades técnicas, financeiras ou 

organizacionais tornam-se mais vulneráveis às oscilações de preços, 

créditos... (SANTOS; SILVEIRA, 2001, p 121) 

 

  Um exemplo dessa heterogeneidade são os municípios de Barreiras e Itaberaba. O 

primeiro com a utilização de tecnologia avançada em detrimento da demanda de mão de obra. 

O segundo com pouca expressividade tecnológica e que tem respondido pela limitada renda 

total dos estabelecimentos agropecuários. Uma análise comparativa entre os números da 

microrregião de Barreira e Itaberaba é bastante revelador, onde o valor da produção dos 

estabelecimentos agropecuário é de 1.728.959,00 (Um milhão setecentos e vinte oito mil 

novecentos e cinquenta e nove reais) e 171. 591,00 (Cento e setenta e um mil quinhentos e 

noventa e um reais) respectivamente (IBGE, 2006). 

  Nessa perspectiva, a leitura do espaço municipal de Santo Antônio de Jesus - Bahia só 

se deu via percepção do local conectado com a dimensão regional, nacional e internacional. 
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Trata-se de uma realidade socioespacial que reflete as transformações ocorridas na agricultura 

brasileira como resposta a inserção de acréscimos técnicos resultantes, sobretudo da 

modernização agrícola.  

Cujo resultado é demarcado pela imposição de novos conteúdos ao território 

os quais determinam novos comportamentos, graças às enormes 

possibilidades da produção e, sobretudo, da circulação dos insumos, dos 

produtos, do dinheiro, das ideias e informações, das ordens e dos homens. 

(SANTOS; SILVEIRA, 2001) 

 

  O estudo centra-se nas relações não capitalistas, em especial na análise da agricultura 

familiar no município de Santo Antônio de Jesus. Abramovay (1992) considera que na 

atualidade o agricultor familiar não pode estar associado às relações de campesinato, enquanto 

Wanderley (1991, 2000) explica que o agricultor familiar, mesmo estando inserido em uma 

economia de mercado, guarda traços do camponês. Ciente das discussões apresenta-se o Art. 

3º da Lei 11.326 de 200644 como entendimento operacional do conceito de agricultura 

familiar onde são delimita as características. 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e 

empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, 

atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: 

I - Não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos 

fiscais; 

II - Utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas 

atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;  

IV - Dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.  

§ 2º São também beneficiários desta Lei: 

I - Silvicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que 

trata o caput deste artigo, cultivem florestas nativas ou exóticas e que 

promovam o manejo sustentável daqueles ambientes; 

II - Aquiculturas que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que 

trata o caput deste artigo e explorem reservatórios hídricos com superfície 

total de até 2ha (dois hectares) ou ocupem até 500m³ (quinhentos metros 

cúbicos) de água, quando a exploração se efetivar em tanques-rede; 

III - Extrativistas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos 

incisos II, III e IV do caput deste artigo e exerçam essa atividade 

artesanalmente no meio rural, excluídos os garimpeiros e faiscadores; 

IV - Pescadores que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos 

incisos I, II, III e IV do caput deste artigo e exerçam a atividade pesqueira 

artesanalmente. 

                                                 
44 Ver Lei 11.326 de 2006 
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V - Povos indígenas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos 

nos incisos II, III e IV do caput do art. 3º; (Incluído pela Lei nº 12.512, de 

2011). 

VI - Integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais e 

demais povos e comunidades tradicionais que atendam simultaneamente aos 

incisos II, III e IV do caput do art. 3º.    (Incluído pela Lei nº 12.512, de 

2011). (BRASIL, 2006) 

 

A Legislação associa o conceito de agricultor familiar ao tamanho da propriedade, 

predominância de relações familiares na mão de obra e na renda da terra, além da gestão 

familiar da unidade produtiva. Optou-se por utilizá-lo para compatibilizar as discussões e os 

dados censitários do IBGE. 

  Em Santo Antônio de Jesus a presença de produtores rurais classificados como 

agricultor familiar é expressivo. São 5,737(93,4%) produtores rurais classificados como 

agricultor familiar e 405(6,6%) como não familiar. O número de estabelecimento 

agropecuário segundo indicadores da agricultura familiar também ilustra o predomínio desta 

categoria de trabalhador agrícola. A Tabela 2 demonstra essa realidade. 

Tabela 2- Número de Estabelecimentos Agropecuários em Relação à Agricultura Familiar 

Unidades Territoriais Agricultura não familiar 

(Unidade) 

Agricultura familiar 

(Unidade) 

Santo Antônio de Jesus 189 1 860 

Bahia 95 791 665 767 

Brasil 809 369 4 366 267 

Fonte: IBGE, 2006. Elaboração: Sousa, A. R. de, 2015 

Os números revelam que o quantitativo de estabelecimentos agropecuário com base na 

agricultura familiar é preponderante em todas as escalas do espaço geográfico nacional. 

Contudo, a participação da agricultura familiar na renda obtida com a produção agrícola, é 

menor que aos valores expressos pela agricultura não familiar, como revelado pelos dados na 

Tabela 3. 
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Tabela 3 – Renda Monetária dos Estabelecimentos Agropecuários de acordo com o número 

de unidades produtivas da Agricultura Familiar: Santo Antônio de Jesus 2006 

Unidades 

territoriais 

Renda 

superior a 

R$ 

96.250,00 

Renda 

acima de 

R$ 

52.50000 

a R$ 

96.250,00 

Renda acima 

de R$ 28. 

000,00 a 

52. 500,00 

Renda 

superior a 

R$ 10. 

500.00 a 

R$ 

28.000,00 

Renda 

inferior a R$ 

10.500,00 

Sem renda 

Santo 

Antônio 

de Jesus 

102 63 132 259 914 426 

Bahia 3 590 3 753 7 753 35 016 462 305 180 779 

Fonte: IBGE, 2006. Elaboração: Sousa, A. R. de, 2015 

  Os dados revelam que a relação entre a quantidade de estabelecimento agropecuário 

com agricultura familiar é inversamente proporcional com a renda obtida pelas unidades 

produtoras, isso significa que, quanto maior a renda, menor o quantitativo de estabelecimento. 

O mesmo pode ser observado nos estabelecimentos com agricultura não familiar, a Tabela 4 

ratifica esse argumento. 

Tabela 4 – Renda Monetário dos Estabelecimento Agropecuário De Acordo Com O Numero 

De Unidades Produtivas Da Agricultura Não Familiar: Santo Antônio De Jesus 2006 

Unidades 

territoriais 

Renda 

superior a 

R$ 

96.250,00 

Renda acima 

de R$ 

52.50000 a 

R$ 96.250,00 

Renda acima 

de R$ 28. 

000,00 a 52. 

500,00 

Renda 

superior a R$ 

10. 500.00 a 

R$ 28.000,00 

Renda 

inferior a 

R$ 

10.500,00 

Sem 

renda 

Santo 

Antônio 

de Jesus 

9 3 2 23 47 67 

Bahia 2 998 2 077 2 362 6 892 22 636 30 608 

Fonte: IBGE, 2006. Elaboração: Sousa, A. R. de, 2015 

  Entretanto, a análise por grupos de renda monetária nos estabelecimentos 

agropecuário, revela que há uma maior concentração econômica em Santo Antônio de Jesus 

do que na Bahia. Dentro do universo quantitativo de cada porção territorial, 

proporcionalmente, o número de unidades produtivas com renda superior a R$ 96 250,00 (teto 

máximo da renda produtiva adotada pelo IBGE) é maior em Santo Antônio, 5,4% o que 

representa 111 unidades, enquanto na Bahia esse índice é de 0,9%, que equivale a 6 588 

estabelecimentos. (IBGE, 2006). 

  Ao associar a área produtiva usada na agricultura familiar e não familiar com a renda 

monetária dos estabelecimentos o caráter concentrador é mais incisivo. Em Santo Antônio de 

Jesus, do total da área utilizada na agricultura familiar, apenas 8,83% dispunham de uma 
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renda monetária superior a R$ 96 250,00, enquanto 58,22% da área agrícola dessa mesma 

modalidade, produtiva, agricultura familiar, sobrevivem sem renda ou com renda inferior a R$ 

10 500, 00. 

  Também é possível traçar um paralelo entre a agricultura familiar e técnicas de manejo 

sustentável de produção agrícola a partir do uso de práticas agrícola de conservação do solo, 

enquanto 51,04% dos estabelecimentos agropecuário, 4 340 unidades, usam técnicas de 

conservação do solo, esse índice é maior nos estabelecimentos de agricultura não familiar 

66,82%, 985 estabelecimentos. 

  A agricultura como atividade econômica sempre esteve ligada ao fluxo de interesse do 

capital e de renda monetária, levando assim a flutuação de áreas de concentração de mercado 

e de políticas públicas para o desenvolvimento da atividade. A modernização da agricultura é 

um reflexo desta dinâmica, concentrando-se, no Brasil, na agricultura patronal com foco na 

exportação. Entretanto a estratégia de modernização não promoveu o desenvolvimento da 

agricultura em toda sua complexidade, apenas intensificou a segregação socioespacial já 

existente e toda sua problemática.  

Atualmente, em decorrência dos movimentos sociais, a agricultura familiar tem 

alcançado espaço, mesmo que de forma ainda incipiente, na pauta das políticas públicas. 

Todavia como essa agricultura irá se inserir de forma competitiva em um mercado 

globalizado? Como superar o desafio da segregação socioeconômica da agricultura no Brasil 

e em Santo Antonio de Jesus? Como a falta de capital para investir na modernização, seja ela 

da técnica ou por empreendedorismo da agricultura familiar permitirá a inclusão de forma 

competitiva no mercado? Em uma perspectiva ambiental, como a agricultura familiar 

contribuirá para mitigar os problemas ambientais? Estas são questões que demonstram a 

complexidade da condição da agricultura familiar no Brasil. O diagnóstico da pesquisa-ação 

originou-se no diálogo com os membros das associações de Boa vista e de Bomfim, 

considerando os pontos fortes e fracos para o fortalecimento da agricultura familiar. 

Na perspectiva da comunidade da Boa Vista (Quadro 1), a existência de água potável 

na região, o tipo de relevo e a terra fértil são fatores que potencializam o desenvolvimento da 

atividade. E como problemas para a agricultura: a diminuição da produção, a atuação dos 

atravessadores e a desvalorização da produção, a falta de informação técnica cotidiana e de 

mão de obra que acabam por prejudicar a comercialização e o aumento dos lucros da 

produção.  
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A comunidade de Bomfim (Quadro 2) entende que para o fortalecimento da 

agricultura familiar as plantações, a colheita e a união promovida pela associação são fatores 

que minimizam os problemas causados pelo tipo de comercialização, pela ausência de mão de 

obra e pelo currículo escolar centrado no urbano. E entendido com vulnerabilidade a: a 

indisponibilidade de água tratada, a utilização de agrotóxicos, a ausência de análise da 

fertilidade do solo, a monocultura e a ausência de DAP Física. Nesse contexto, a comunidade 

presente disse que as soluções desses problemas estão na junção de parcerias, na 

implementação do DAP jurídica e no PAA e PNAE. 

Quadro 1 - Diagnóstico Rápido Participativo Da Agricultura Familiar - Comunidade Bomfim 

Santo Antonio De Jesus - BA 

Riquezas Problemas Pontos fortes Pontos fracos Soluções 

Colheitas Comercializa

ção 

Associação Monocultura DAP jurídica 

União Educação 

visando à 

zona urbana 

União Água Parcerias 

Plantações Mão de obra Organização festa do 

agricultor 

Utilização de máquinas Incentivos 

programas 

PAA PNAE  Direcionamento Mão de obra 

Força de vontade Utilização de 

agrotóxicos 

 Análise do solo 

DAP Física 

Fonte: Diagnóstico rápido participativo, 2015. Elaboração: Tassia Porto da Cruz 

Quadro 2 - Diagnóstico Rápido Participativo Da Agricultura Familiar - Comunidade De 

Bomfim - Santo Antonio De Jesus – BA 

Riquezas Problemas Pontos fortes Pontos fracos Soluções 

Água 

potável 

Diminuição 

da produção 

Associação Lucros Incentivos 

Relevo Atravessadore

s 

A produção é o mais 

forte 

Mão de obra Melhorias 

Terra fértil Desvalorizaçã

o da produção 

A terra aceita qualquer 

plantação 

 

A comercialização Valor 

A falta de 

informação técnica 

Valorização do 

produtor 

A burocracia é 

demais 

Reconhecimento

s das lutas 

Salários dignos 

Investimentos do 

governo 

Estradas boas 

Centro de 

abastecimento 

Fonte: Diagnóstico rápido participativo, 2015. Elaboração: Tassia Porto da Cruz 
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A configuração ambiental permitiu o desenvolvimento de culturas como a de citros e 

da mandioca. Associado a esta, destaca-se o cultivo da mandioca que é decorrência de uma 

tradição cultural do Recôncavo. Segundo o zoneamento agrícola do estado (1984), são 

culturas que se desenvolvem com aptidão pedoclimática média e que são de baixo uso 

tecnológico.   

Em Santo Antonio de Jesus há centralidade econômica no comércio e na prestação de 

serviços, historicamente esse têm exercido grande influência no êxodo rural que é acentuado 

pela estrutura educacional histórica de desvalorização do campo. Apesar da vocação do setor 

comercial ser mais forte, o município desenvolve uma agropecuária de concentração de renda 

nas mãos de grandes proprietários, desencadeando uma segregação espacial, conforme 

descrito na Tabela 5.  

Tabela 5 - Número De Estabelecimentos Que Fazem Uso De Adubos E Corretivos. Santo 

Antonio De Jesus - Ba 
 Agricultura familiar Agricultura não familiar 

Unidades % Unidades % 

Bahia 179. 467 29.77% 22.288 38,43% 

Santo Antonio 1.170 63,45% 93 62,00% 

Fonte: IBGE, 2006. Elaboração: Sousa, A. R. de, 2015 

A agricultura do município, tanto a agricultura familiar quanto a não familiar, 

estrutura-se a partir de práticas agrícolas de uso de agrotóxicos para aumentar a produtividade 

(Tabela 5). É preciso trabalhar o fortalecimento de órgãos técnicos para a implantação de uma 

agricultura ambientalmente sustentável, possibilitando a melhoria da qualidade de vida dos 

agricultores e a produção de alimentos mais saudáveis.  

A agricultura familiar no município tem se fortalecido por meio das associações, 

produzindo uma nova dinâmica organizacional da vida rural, permitindo a eliminação dos 

atravessadores e o aumento da renda através de melhorias das técnicas e do beneficiamento da 

produção. Esse contexto poderá redimensionar a identidade, fortalecendo-a, contribuindo 

desta forma para a redução do êxodo rural.  

Na audiência as comunidades disseram que os principais problemas enfrentados são: o 

desmatamento, queimadas, ao uso de agrotóxicos e a falta de saneamento básico no meio 

rural. O desmatamento vem aumentado os processos erosivos e reduzindo de forma cíclica a 

capacidade de percolação da água no solo. Este processo reduzirá o volume cúbico de água 
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em lençol freático. A falta de saneamento básico contaminará os corpos hídricos em 

subsuperfície e em poços como decorrência da percolação do chorume. Esta dinâmica 

favorecerá a proliferação de doenças associadas à água contaminada. Desta forma, os riscos 

decorrentes da junção dos problemas descritos se constituem em: a) processos erosivos e 

poluição de nascentes e córregos; b) aumento e proliferação de doenças e c) segregação 

socioespacial de serviços públicos. 

Considerações finais 

 Os resultados demonstram que a realidade da agricultura familiar desenvolvida 

constitui-se de forma complexa a partir da perspectiva de sustentabilidade socioambiental e, 

com vistas à melhoria das condições socioeconômica e de qualidade de vida dos agricultores. 

Neste contexto, a educação ambiental delineada para a agricultura familiar teve como foco o 

fortalecimento do papel do pequeno e médio agricultor como sujeito sociopolítico. Do que foi 

visto como resultado na pesquisa, fica a sugestão que as mudanças deverão pauta-se em duas 

linhas gerais de ações. Uma de cunho mitigatório administrativo (político-administrativo na 

gestão municipal e de políticas públicas) e a outra de cunho cultural emancipatório.  

Na esfera municipal, é preciso que a Prefeitura adote: a) expansão do saneamento 

básico com metas e estratégias para a redução de índices de poluição de corpos hídricos, 

melhoria da condição de saúde e de vida da população rural; b) implementação de políticas 

públicas para o desenvolvimento da agricultura familiar, a exemplo: o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) e Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).   

 A segunda linha, a educação ambiental terá papel fundamental para promover a 

transformação da agricultura familiar a partir dos fortalecimentos e valorizações das 

identidades no e do meio rural, como também das associações.  

Ante ao exposto, a provável solução dos problemas apresentados pelo 

desenvolvimento do projeto, reside na alteração de alguns parâmetros culturais e estruturais 

da agricultura, considerando-se o aumento dos efetivos de órgãos que assumam uma postura 

de técnicas de agropecuária com o viés de sustentabilidade, o aumento do quadro funcional 

dos efetivos de órgãos de extensão rural e fiscalização, ação articulada de órgãos públicos e 

mobilização da sociedade civil para formação e implementação de políticas públicas que 

promovam a revitalização de nascentes, matas ciliares e recuperação de florestas. Neste 
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contexto é necessário o fortalecimento da agricultura familiar, considerando-se a vocação da 

região para a produção de derivados da mandioca e citros, isto só será possível a partir de uma 

mudança cultural onde sejam utilizadas alternativas como implantação/fomento de estruturas 

de associativismo e ou cooperativismos com práticas de agricultura sustentáveis para a 

agropecuária do município. Neste contexto é preciso fortalecer a agricultura familiar e 

promover discussões para uma mudança curricular das escolas das comunidades com uma 

educação voltada para o meio rural com a valorização do homem e do campo.  
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A GESTÃO EDUCACIONAL E A RECONSTRUÇÃO 

DO ESPAÇO ESCOLAR COMO UM LUGAR DE 

POSSIBILIDADES 

Educational management and reconstruction of school space as a place of possibilities 

Ana Paula Pessoa dos Santos Bezerra45 

Ivanalda Dantas Nobrega Di Lorenzo46 

 

Eixo Temático: Geografia e Ensino 

Resumo 
Este trabalho apresenta resultados parciais de pesquisa monográfica acerca da gestão educacional e sua 

atuação na reconstrução do espaço escolar como lugar de possibilidades e, para tanto, investigamos a 

Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Decisão, situada no município de Pombal, 

mesorregião do Sertão Paraibano. A pesquisa desenvolveu-se a partir de levantamento bibliográfico, 

de campo e documental, apoiada no método dialético. Para sua operacionalização utilizamos um 

conjunto de técnicas, das quais se destacam as documentações: indireta, direta, direta intensiva e direta 

extensiva. Os resultados obtidos indicam a necessidade de uma maior intervenção e participação do 

poder público e da comunidade frente ao processo de constituição de um sistema de ensino norteado 

pela gestão escolar democrática e participativa, considerando que, um sistema de ensino 

comprometido e consolidado pode promover aos alunos um processo de ensino-aprendizagem 

diferenciado e de qualidade. 
Palavras-chave: Gestão escolar; Espaço; Lugar. 

   

Abstract 
This paper presents results of monographic research on the educational management and its role in the 

reconstruction of school space as a place of possibilities and, therefore, investigated the Municipal 

Elementary School (MES) decision, in the municipality of Pombal, mesoregion Hinterland Paraiba. 

The research was developed from literature, field and documentary, based on the dialectical method. 

For its operation we use a set of techniques, including most importantly the documentations: indirect, 

direct, intensive direct and extensive direct. The results indicate the need for increased involvement 

and participation of the government and the front community the process of constitution of an 

education system guided by democratic and participatory school management, whereas a committed 

and consolidated education system can promote students a process of differentiated teaching and 

learning and quality. 

Keywords: School management; Space; Place. 
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Introdução 

Ao considerar o processo pelo qual se constitui o Ensino Básico nas escolas das Redes 

Estaduais e Municipais enfatizamos não apenas o papel desenvolvido pelo Estado, mas 

também as ações implementadas no âmbito administrativo do espaço escolar, a exemplo das 

atividades de gestão educacional na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) 

Decisão, situada no município de Pombal, mesorregião do Sertão Paraibano, tida neste 

trabalho como recorte espacial. 

A vinculação com ex-aluna da referida Escola instigou-me a procurar conhecer os 

limites e desafios na organização do espaço escolar como lugar de possibilidades, uma vez 

que, nos últimos anos, a E.M.E.F. Decisão, assim como outras da Rede Pública de Ensino, via 

de regra, passam por processos de descrédito em relação à qualidade de ensino, 

especialmente, quando se leva em consideração as dificuldades de ordem socioeconômica dos 

estudantes, além da própria organização do trabalho pedagógico, da desvalorização 

profissional docente, de desvalorização nas gratificações de funções específicas na escola, 

dentre outros aspectos. 

Nessa perspectiva, foi necessário nos reaproximar da referida Escola com o intuito de 

investigar a atuação da gestão educacional e as ações na reconstrução do espaço escolar como 

lugar de possibilidades, com vistas ao fomento da pesquisa acerca da gestão educacional e a 

sua relação com a aprendizagem significativa, uma vez que a Escola apresentou, nos últimos 

anos letivos, um acréscimo no percentual de evasão e reprovação, exigindo, assim, que o 

Órgão Municipal de Educação tomasse atitude emergencial na reorganização da gestão 

educacional.  

Buscamos descobrir quais as ações realizadas pela atual gestão no sentido de reverter 

os resultados não satisfatórios na organização do trabalho pedagógico, bem como o papel 

desenvolvido pela gestão educacional a partir da ocupação e da (re) construção do espaço 

escolar como lugar de possibilidades e, para a elaboração e execução desta pesquisa, definiu-

se a escolha do tema, seguindo alguns critérios como: a afinidade, apesar de considerar esta 

proposta de interesse não apenas pessoal, mas coletivo; o tempo, em virtude de sua 

disponibilidade; a relação com a área de estudo, desde que adaptado à realidade; a sua 

relevância, agregando a necessidade de compreensão; e levantamento bibliográfico.  

A problematização da pesquisa realizada se deu por necessidade de compreender o 

papel da gestão no desenvolvimento das suas ações com vistas a tornar a escola um lugar de 

possibilidades, pois foi por intermédio da pesquisa que resolvemos dificuldades específicas 
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acerca do investigar o papel da gestão na reversão do quadro caótico que se encontrava a 

Escola tornando-a um lugar de possibilidades. 

Como objetivos específicos: a) refletir sobre a importância e influência da Gestão 

Escolar como processo de construção coletiva; b) discutir as concepções de Gestão 

Democrática e Participativa Escolar; c) investigar como atua a Gestão Escolar na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Decisão; sempre no sentido de compreender quais os 

limites e possibilidades na realização das ações de gestão para transformação da escola.  

A fundamentação teórica pautou-se nos autores que enfocam a temática proposta com 

ênfase na Gestão Escolar Participativa e Democrática, como se pode observar nas publicações 

de Almeida (2007); Hora (1994); Libâneo (2004); Lück (2008); no espaço escolar como lugar 

de possibilidades, a partir de discussões enaltecidas por Cristofolli (2013); Paro (1998), entre 

outros. A metodologia abrangeu a pesquisa bibliográfica, documental e de campo, seguindo o 

embasamento proposto por Marconi e Lakatos (2003), Prodanov e Freitas (2013). 

Considerando a existência de métodos de abordagem e de métodos de procedimento 

específicos para o desenvolvimento de pesquisas direcionadas ao estudo dos aspectos sociais 

e humanos, optou-se pela utilização do método de abordagem dialético, pois este “penetra o 

mundo dos fenômenos através de sua ação recíproca, da contradição inerente ao fenômeno e 

da mudança dialética que ocorre na natureza e na sociedade” (MARCONI; LAKATOS, 2003, 

p. 106).  

Os sujeitos da pesquisa são alunos junto a um grupo de doze alunos regularmente 

matriculados em turmas dos anos finais do Ensino Fundamental na E.M.E.F. Decisão e, o 

recorte temporal da pesquisa se deu no período dos meses de março e junho de 2015, quando 

definimos como procedimentos operacionais adequados as técnicas de documentação indireta, 

a partir da pesquisa documental, caracterizada pela coleta de dados e pela pesquisa 

bibliográfica; a técnica de documentação direta, a partir da pesquisa de campo, de caráter 

quantitativo-descritivo, e pelo estudo de relações de variáveis, coletando informações 

mediante observação, registros e levantamento de dados no ambiente onde ocorrem os 

fenômenos; a técnica de observação direta intensiva, a partir dos processos de observação 

não-participante, e a partir de entrevistas despadronizadas, não-estruturadas e focalizadas; e a 

técnica de observação direta extensiva, a partir da aplicação de questionários, compostos por 

perguntas abertas, fechadas, de estima ou avaliação. (MARCONI; LAKATOS, 2003, p, 174-

201). 
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O artigo apresenta-se em três subitens, acrescidos da introdução e considerações. No 

primeiro, apresentamos a Escola Municipal de Ensino Fundamental Decisão como espaço 

transformado. Segundo, a Gestão educacional e participativa na EMEF Decisão; e, terceiro, a 

EMEF Decisão como Lugar de Possibilidades. 

 

A E.M.E.F. Decisão como espaço transformado  

Considerando a noção de espaço a partir da concepção exposta por Santos (1982, p. 

12), a Escola Municipal de Ensino Fundamental “Decisão” encontra-se localizada a Rua 

Coronel João Leite, n.777, Centro, Pombal – Paraíba, oferecendo à comunidade a modalidade 

de Ensino Fundamental, Anos Finais, de acordo com o que determina a Lei N° 9.394. 

(BRASIL, 1996). Criada em outubro de 200047, o sistema educacional desenvolvido pela 

E.M.E.F. Decisão tem como objetivo “desenvolver procedimentos didático-pedagógicos, que 

apresentem ações centradas na pedagogia de projetos e que contemplem a teoria dos temas 

transversais, envolvendo o conhecimento produzido numa reflexão crítica da realidade 

social”. (DECISÃO, 2008, p. 06). 

 

Figura 1 – Escola Municipal De Ensino Fundamental Decisão 

 

Fonte: Bezerra, 2015 

Os núcleos gestor, pedagógico e administrativo da escola são compostos por 16 

profissionais, sendo: 03 Gestores (as) (um titular e dois adjuntos (as)); 02 Supervisores (as); 

                                                 
47A Prefeitura Municipal, representada pela Secretaria Municipal de Educação, sob orientação de sua Assessoria 

Jurídica, não nos soube informar número do Decreto ou Lei Municipal criadora da unidade de ensino.  
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01 Secretário (a); 01 Agente Técnico Administrativo; 03 Vigilantes; 02 Merendeiras e 04 

Auxiliares de Serviços Gerais. O corpo docente é constituído por 47 profissionais, 

distribuídos em: 29 Professores de Nível Superior e 18 Especialistas em Educação 

responsáveis pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE) e pelo desenvolvimento do 

Programa Mais Educação (PME). 

De acordo com dados fornecidos pela equipe gestora, no ano letivo em curso foram 

realizadas 590 matrículas, sendo distribuídos em 20 turmas, nos turnos manhã e tarde. As 

comunidades atendidas pela E.M.E.F. Decisão são constituídas, em sua maioria, por famílias 

carentes residentes na Zona Rural do município de Pombal – Paraíba, assim como, por 

famílias residentes na Zona Urbana, em menor número. Por estar localizada no centro da 

cidade de Pombal, em uma porção que se limita diretamente a alguns bairros periféricos, parte 

destes alunos também são procedentes de famílias carentes. 

A busca pela melhoria na qualidade da educação na escola implicou na introdução de 

mudanças, não apenas no que é ensinado e aprendido na escola, mas também na forma como 

se ensina e como se aprende, no espaço da sala de aula e nos demais espaços constituintes da 

escola. Para isso, tornou-se necessária a articulação por parte das equipes gestora, pedagógica 

e docente, a inserção e reflexão sobre a relação existente entre essas equipes e as comunidades 

atendidas; e sobre os princípios que norteiam o Projeto Político Pedagógico (PPP), quais 

sejam, I) Princípio Epistemológico; II) Princípio Didático-Pedagógico; III) Princípio Ético; e 

IV) Princípio Estético.  

À proposta da E.M.E.F. Decisão é voltada para uma linha pedagógica baseada na 

teoria de Paulo Freire, na qual o educador deve se comportar como um provocador de 

situações, um animador cultural num ambiente em que todos aprendem em comunhão. 

“Ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam entre si, 

mediatizados pelo mundo”. (1981, p. 79). 

A E.M.E.F. Decisão baseia-se nos quatros pilares da educação defendidos por Delors 

(2010, p. 13-14), quais sejam: “aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a viver; e 

aprender a ser”. A partir destes constrói uma educação de qualidade, estimulando um 

ambiente favorável à vivência dos valores éticos, por toda à comunidade escolar, buscando 

interagir através de projetos que proporcionem a participação dos pais no desenvolvimento do 

processo ensino-aprendizagem, além da melhoria da convivência no seu cotidiano familiar e 

social, desenvolvendo as potencialidades e habilidades socioculturais, formando um cidadão 

crítico para interagir em sociedade. 



 
239 

Considerando a importância acerca das ideias Piagetianas propostas por Duarte (2014, 

p. 01), o aspecto ético deve ser considerado essencial na construção da moral e da afetividade 

dos sujeitos da escola, uma vez que se parte do princípio de que o desenvolvimento da 

moralidade se define também como a ética do cuidado, centrada na reflexão que se faz sobre 

as relações entre as pessoas.  

Segundo o autor (ibidem), os elementos relativos ao senso de justiça, assim como 

outras virtudes, passaram a ser vistas não apenas como elementos mediadores da construção 

intelectual, mas como princípios fundamentais da convivência em sociedade. Tais virtudes 

como a generosidade, a compaixão e a lealdade, são subsídios efetivos para a construção da 

chamada moral autônoma. 

Os princípios estéticos na Escola são trabalhados com a finalidade de aflorar no aluno 

a sensibilidade para a sua manifestação estética, e principalmente elevar a sua autoestima, 

considerando especialmente a afirmação da diretora da Escola Decisão de que a comunidade 

escolar dispõe de poucas oportunidades de acesso ao lazer e à cultura e, quando isso ocorre, se 

dá através de passeios turísticos, concursos e apresentações de peças musicais e teatrais, entre 

outros.  

Nessa perspectiva, pode utilizar o uso da linguagem oral para conversar, brincar, 

comunicar e expressar desejos, necessidades, ideias, preferências e sentimentos e, relatar suas 

a vivências nas diversas situações de interação presentes no cotidiano como manifestações 

espontâneas dos alunos dessa Escola. 

Assim, a transformação e ocupação dos espaços escolares se dão, segundo a diretora 

escolar “de modo a se constituir num ambiente adequado as atividades e práticas escolares 

pautado nas realidades dos sujeitos”. Para Santos (1988, p. 9-10), o espaço como objeto trata-

se de um sistema de realidades, um sistema formado pelas coisas e a vida que as anima, uma 

teoria, um sistema construído no espírito, um fenômeno dinâmico representado por 

transformações quantitativas e qualitativas. Estas transformações proporcionam novas 

possibilidades de análise acerca da apropriação do espaço escolar, bem como das relações 

nele estabelecidas. 

Daí a preocupação da direção escolar da EMEF Decisão ao pensar na reestruturação 

do espaço escolar em suas múltiplas dimensões, considerando assim como afirma Vinão 

(2005, p. 17), a análise do espaço escolar segundo três aspectos: sua morfologia ou estrutura, 

seus diferentes usos e funções e a sua organização ou relações existentes entre os seus 

diferentes espaços e funções: 
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(...) a instituição escolar ocupa um espaço que se torna, por isso, lugar. Um lugar 

específico, com características determinadas, aonde se vai, onde se permanece 

umas certas horas de certos dias, e de onde se vem. Ao mesmo tempo, essa 

ocupação de espaço e sua conversão em lugar escolar leva consigo sua vivência 

como território por aqueles que com ele se relacionam. Desse modo é que surge, a 

partir de uma noção objetiva – a de espaço – lugar – uma noção subjetiva, uma 

vivência individual ou grupal, a de espaço – território (ibidem). 

 

Esse processo tornou-se mais efetivo com a introdução de novas políticas para a 

Educação Básica, na qual se enfatizam critérios de qualidade instituídos desde o Ensino 

Infantil, prosseguindo assim pelos Ensinos Fundamental e Médio. Segundo Corrêa (2007), 

estas duas últimas etapas da escolarização são ainda atendidas de forma deficitária, cuja 

história de vinculação à educação é relativamente recente.  

A vinculação de distintos programas como o Mais Educação tem promovido maior 

incremento ao desenvolvimento das ações na escola, assim como uma maior interatividade da 

direção junto ao corpo técnico, docente e discente como forma de integrar, descentralizar 

poderes e atribuir atividades específicas a cada função desenvolvida pelos sujeitos da escola, 

de tal modo a atrair a comunidade escolar e responsabilizar seus sujeitos. 

 

A gestão educacional e participativa na E.M.E.F. Decisão 

Entender o processo de democratização como a possibilidade de acesso ao ensino por 

parte da população mais carente através de uma concepção política baseada pela 

universalização do ensino, faz com que o poder público promova a melhoria e ampliação da 

infraestrutura das unidades escolares, bem como a disponibilização de mais vagas e criação de 

novas turmas.  

Com o aumento do número de alunos matriculados, as instituições de ensino 

necessitam promover a democratização também aos procedimentos pedagógicos, já que os 

educadores entendem que é por meio deles e da atuação dos sujeitos responsáveis que o 

processo de ensino-aprendizagem tende a evoluir. Contudo, o núcleo gestor deve estar atento 

pois, com ampliação da estrutura física e com o aumento do número de alunos atendidos, os 

problemas também tendem em aumentar. Segundo Dinair Hora: 

No sistema educacional, a concepção teórica do critério de relevância está 

em função direta com a postura participativa dos responsáveis pela sua 

administração. Desse modo, quanto mais administrativo, solidário e 

democrático for o processo administrativo, maiores as possibilidades de que 

seja relevante para indivíduos e grupos e também maiores as probabilidades 

para explicar e promover a qualidade de vida humana necessária. O papel da 
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administração da educação aí será o de coordenar a ação dos diferentes 

componentes do sistema educacional, sem perder de vista a especificidade de 

suas características e de seus valores de modo que a plena realização de 

indivíduos e grupos seja efetividade. (DINAIR HORA, 1994, p.41) 

 

A participação de toda a equipe escolar, compromissada com a construção de uma 

gestão escolar democrática efetiva, refletirá positivamente na qualidade do trabalho 

desenvolvido pela instituição de ensino. Ao considerar as inovações que o mundo moderno 

impõe, permite-se assim repensar a gestão como a integração consciente de ações 

desenvolvidas no cotidiano escolar, proporcionando outra maneira de direcionar a escola com 

responsabilidade. 

Os sistemas de ensino devem definir normas que caracterizem a democratização do 

ensino, considerando cada peculiaridade, proporcionando a participação dos profissionais da 

educação na elaboração do Projeto Pedagógico da escola e a participação de membros da 

comunidade escolar nos Conselhos Escolares ou nas Associações de Pais e Mestres (BRASIL, 

1996, Art. 14). Para que a gestão democrática seja estabelecida nas unidades escolares 

públicas de educação básica, torna-se necessário assegurar a elas progressivos graus de 

autonomia pedagógica, administrativa e financeira, observadas as normas gerais de direito 

financeiro público” (BRASIL, 1996, Art. 15). 

Araújo, enumera quatro elementos como ferramentas indispensáveis a gestão 

democrática: a) participação; b) pluralismo; c) autonomia; e d) transparência, assim 

conceituadas: 

A participação caracteriza-se pelo sentido público de um projeto pertencente 

a todos e pelo sentido coletivo da sua construção, oferecendo-lhes 

oportunidades igualitárias, adquirindo caráter democrático e tornando-se 

mediadora das ações pela qual os sujeitos sociais comprometeram-se. O 

pluralismo, caracterizado pelo reconhecimento da diversidade, é, senão, o 

elemento no qual o gestor democrático encontrará maior dificuldade ao 

enfrentá-las, pois, consolida-se como uma postura na qual se reconhece a 

diversidade de ideias e opiniões geradoras de divergência durante o trabalho 

em grupo. A autonomia, como elemento da gestão democrática, constitui-se 

como estratégia emancipadora e de transformação social pela qual os 

sujeitos se submetem caracterizados principalmente pela construção coletiva 

do projeto político pedagógico. A transparência está relacionada diretamente 

à ideia de escola como espaço público onde todos têm o acesso a tudo o que 

é desenvolvido ou adquirido durante o ano letivo. A transparência 

caracteriza-se, num sentido prático, como a qualidade ou condição do que é 

transparente. (ARAÚJO, 2011, p.13) 
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Assim, cabe ao gestor, planejar, organizar, executar, avaliar, acompanhar e, quando 

necessário, corrigir as ações e metas que visam desenvolver o estabelecimento positivo dos 

indicadores avaliativos pelo qual a instituição de ensino submete-se, permitindo o progresso e 

a excelência da qualidade de ensino oferecido pela escola. As atribuições, a formação e as 

exigências legais para o exercício do cargo de gestor escolar são inerentes ao papel que o 

gestor escolar desenvolve e vai além da noção de administração de uma unidade de ensino 

como instituição pública. As dimensões que envolvem o exercício do cargo pautam-se em 

princípios instituídos pela Constituição Federal de 1988, pela LDB e pelo PNE se sobrepõe ao 

conceito mínimo atribuído à gestão de um órgão ou empresa. 

Para Vivan (2008, p. 52), “o gestor escolar é o núcleo de um sistema estruturado, 

hierárquico, que possui leis e regras definidas, devendo prestar contas sobre o uso dos 

recursos, sobre as ações desenvolvidas e sobre os resultados alcançados”. No sentido de 

instituição escolar, o gestor é parte de estrutura não formal, cuja escola é o núcleo que 

gradativamente se expande. Essa estrutura exige um gestor flexível e inovador, especialmente, 

ao liderar o processo de elaboração do Projeto Político Pedagógico, instrumento fundamental 

para o êxito da escola. 

Lück (2000, p. 13), esclarece que “o papel do gestor compreende a guarda e gerência 

das operações estabelecidas em órgãos centrais; a responsabilidade pelo repasse de 

informações, controle, supervisão”. Considerando a concepção legal de gestão democrática, o 

papel do gestor envolve ainda: a necessidade de gerir a dinâmica social que envolve a 

comunidade escolar; mobilizá-los e articulá-los frente à diversidade existente, oferecendo-

lhes, inclusive, oportunidades; agir com responsabilidade em meio às transformações, 

assegurando que a organização escolar não esquive ao estabelecido em âmbito central e/ou 

hierárquico. 

Ao considerarmos as possibilidades e limites existentes acerca da atividade e do 

trabalho do gestor escolar, a gestora da EMEF Decisão afirma que a oportunidade de 

demonstrar seu trabalho e de colaborar com o desenvolvimento da instituição de ensino foi o 

desafio motivar para ocupação do cargo. Em entrevista realizada a gestora da EMEF Decisão 

considera a sua gestão democrática pois, “proporciona aos diversos segmentos da comunidade 

escolar a possibilidade de colaborarem com o pleno desenvolvimento da unidade escolar”. 

Outro ponto de extrema relevância, e que deve ser considerado, é o da existência de barreiras 

que impossibilitam o trabalho do gestor escolar, a exemplo da falta de comprometimento por 

parte de alguns funcionários da escola, inclusive professores. 



 
243 

Os professores, por sua vez, consideram a atual administração como uma gestão 

comprometida, democrática e participativa, classificando-a como uma gestão contemporânea, 

sistêmica e organizacional, um modelo de gestão norteado pelo conhecimento e por introduzir 

novas estratégias para o desenvolvimento das competências dos sujeitos. Os alunos também 

afirmaram gostar do modelo de administração desenvolvido pela atual gestão, porém, nem 

todos participam da transição entre gestões ou não a acompanham completamente, 

inviabilizando uma análise mais precisa sobre seu modelo e competências. 

A E.M.E.F. Decisão como lugar de possibilidades 

A noção de lugar constitui-se segundo Santos (1997, p. 212-213) como “um 

intermédio entre o mundo e o indivíduo, induzindo a análise geográfica de outra dimensão - a 

da existência- pois refere-se a um tratamento geográfico do mundo vivido". Para Suertegaray 

(2001, p. 08), pode compreender o lugar “através de nossas necessidades existenciais, a 

exemplo, nossa localização, posição, mobilidade e interação com os objetos e/ou com as 

pessoas”, porém, as perspectivas deste mundo vivido, descrito por Santos (1997), podem 

considerar além do lugar e as necessidades existenciais, outras dimensões do espaço, sejam 

elas os objetos, as ações, as técnicas ou o tempo, através de um cotidiano compartilhado, onde 

cada um exerce uma ação própria. 

Ao conceituar a escola como um lugar de possibilidades, pôde realizar uma analogia 

ao exposto por Silva (1988, p. 127), ao afirmar que: “o lugar era, então, uma parcela do 

espaço onde ocorria alguma coisa relacionada à população que o habitava ou que vinha de 

outros lugares. Assim, a escola, como lugar de possibilidades seria, uma parcela do espaço 

onde ocorria alguma coisa relacionada à comunidade local ou aos que vinham de outros 

lugares. Desse modo, torna-se necessário apreciar a opinião dos sujeitos envolvidos nesta 

pesquisa, por considerar serem esses os mais interessados no processo pelo qual constitui-se 

essas propostas, as possibilidades.  

Ainda de acordo com a pesquisa, alunos e professores ponderaram sobre o 

atendimento as suas necessidades por parte dos espaços físicos existentes, bem como, sobre 

quais os lugares considerados adequados e/ou necessários para o desenvolvimento do 

processo de ensino-aprendizagem. Entre o grupo de alunos participantes, cerca de 67% 

consideram que o espaço físico da escola atende as suas necessidades, consequentemente, os 

demais, cerca de 33%, afirmam não considerar o espaço físico da escola como suficientes 

para atender suas necessidades. Reportando-se aos ambientes existentes nas dependências da 
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E.M.E.F. Decisão, observa-se que, segundo os próprios alunos, os lugares por eles ocupados 

com frequência e que atendem as suas necessidades são: a- Ambientes de apoio pedagógico: 

sala de vídeo, sala de leitura, sala de jogos e laboratório de informática; e, b- Ambientes 

recreativos: quadra poliesportiva, cantina e pátio. 

Em meio às expectativas geradas a partir destas considerações, na qual se imagina a 

insatisfação por parte destes sujeitos, verifica-se que 75% acreditam que a escola possibilita a 

eles um futuro melhor. Não obstante, ao apreciar o posicionamento apresentado pelos 

professores, nota-se, em síntese, que 100% consideram que o espaço físico da escola atende as 

necessidades dos alunos e, ao mesmo tempo, avaliam o espaço escolar como um lugar de 

possibilidades no cenário atual.  

Ao questionar os professores sobre quais seriam essas possibilidades, observou-se que 

se dar uma maior ênfase as atividades complementares de reforço escolar, a inserção dos 

alunos no mundo digital através de cursos de introdução a informática, bem como da 

possibilidade de execução de atividades didático-recreativas, internas e externas, sempre 

norteadas pelo trabalho em equipe e pela qualidade do ensino oferecido. Acreditam ainda que 

outros fatores, se superados, podem ainda mais colaborar com a consolidação desse lugar de 

possibilidades, tais como: um maior interesse por parte dos alunos e uma maior participação 

dos familiares. 

Em meio à unanimidade do posicionamento dos professores em considerarem o 

espaço escolar como um lugar de possibilidades e que estes atendem as necessidades dos 

alunos, ocorre o fracionamento de opiniões quando questionados sobre o que acham do 

espaço físico, como pode ser observado no gráfico a seguir: 

Gráfico 1 – O que os docentes acham do espaço físico da escola 
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Fonte: Bezerra, 2015 
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Além da sala de aula, a utilização dos diversos espaços existentes na escola contribui, 

significantemente, para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, porém, inúmeras 

vezes, alguns ambientes tornam-se limitados, em virtude de a procura ser superior à sua 

disponibilidade, como se pode observar no quadro a seguir: 

 

Tabela 1 – Espaços mais utilizados e menos utilizados 

ESPAÇOS MAIS UTILIZADOS ESPAÇOS MENOS UTILIZADOS 

Quadra Poliesportiva; Auditório; 

Laboratório de Informática; Biblioteca; 

Sala de Jogos; Pátio; 

Sala de Leitura; Sala Multimídia; 

Sala de Vídeo; Sala de reforço; 

Fonte: Bezerra, 2015 

 

Entre esses espaços, existe ainda uma peculiaridade, pois, segundo os professores 

questionados, os espaços por eles mais utilizados como ambiente de apoio pedagógico são 

também os que mais agradam aos alunos. Integra-se a estes espaços mais utilizados, o pátio 

escolar, ambiente recreativo muito estimado e frequentado pelos alunos durante os intervalos. 

A análise acerca da definição de escola como lugar de possibilidade a partir do olhar 

do principal responsável pelo seu processo organizacional, se estabelece por considerar que a 

escola pode mudar a realidade dos atores envolvidos no processo de construção do 

conhecimento; “pode trazer a luz quando só se ê a escuridão”. A gestora escolar pondera 

sobre a existência de diversos espaços e ferramentas destinados aos alunos de modo a 

proporcionar o processo educacional de maneiras distintas, independente dos espaços 

existentes, e por ela considerado como suficientes. 

Objetivando inserir as famílias nesse processo, foi iniciada a realização de encontros 

periódicos de pais e mestres de maneira estrita, aproximando os familiares do ambiente 

escolar. Outra iniciativa incrementada durante esta gestão foi a chamada extra, feita 

diariamente e em momentos distintos, sendo ao término da semana realizado um 

levantamento em relação à frequência dos alunos, somada a chamada extra, e comunicada aos 

pais durante os encontros de pais e mestres aqueles que detêm um número excessivo de faltas.  
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Os professores consideram a frequência extra como uma ótima alternativa, pois 

mantém um maior controle sobre os alunos durante as aulas. Além da frequência extra, existe 

ainda o livro de ocorrência, que, sob responsabilidade dos professores, registram atitudes e 

situações que merecem uma maior atenção por parte dos núcleos gestor e pedagógico, e caso 

necessário, comunicado aos pais ou responsáveis. Atividades de reforço escolar; programas 

como o Mais Educação e o Atendimento Educacional Especializado, complementam um 

leque de estratégias introduzidas e, voltadas para a melhoria do ensino-aprendizagem dos 

alunos. 

Com a inserção destas estratégias, os alunos têm-se demonstrado mais participativos e 

atuantes. Através do Programa Mais Educação, os alunos têm desenvolvido habilidades e 

competências antes desconhecidas por eles, proporcionando um melhor rendimento nas 

demais atividades curriculares. Estas estratégias, por sua vez, têm proporcionado mudanças 

também em relação a participação das famílias no processo educacional dos alunos. Os pais 

ou responsáveis, antes ausentes de suas responsabilidades, passam a ter uma maior influência 

sobre o comportamento e aprendizado dos alunos, já que a escola através destas estratégias 

consegue mantê-los informados de tudo o que acontece com alunos. 

Em suma, considerando as afirmações de alunos, professores e da gestora escolar, bem 

como os espaços físicos, profissionais e estratégias, caracterizam a E.M.E.F. Decisão como 

uma instituição de ensino preocupada e comprometida com o desenvolvimento educacional e 

pessoal dos alunos, preparando-os para o ingresso no Ensino Médio, bem como aponta para a 

escola como um lugar onde os sujeitos encontram motivações para a permanência na 

formação. 

Considerações 

Os processos e mudanças pelos quais a Escola vem passando nos últimos anos têm 

proporcionado realidades diferenciadas sobre as características sociais, políticas e econômicas 

das instituições de ensino. Essas mudanças, meio que de maneira articulada, através da 

instituição de legislações especificas, fez com que as escolas se adaptassem aos novos tempos, 

conceitos e princípios. Para isso, necessita-se a acepção acerca de conceitos fundamentais, tais 

como autonomia, democratização, descentralização e participação, contudo, estabelece a 

necessidade de se discutir coletivamente, aprofundando a ampla compreensão, gerando uma 

legitimidade ao cotidiano da administração educacional. 
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As discussões acerca da gestão democrática, indiretamente, indicam-nos a 

compreender que a participação política, garantida por instrumentos organizacionais e legais, 

não se concretiza apenas pela essência dessa instrumentação, já que os conselhos escolares, as 

eleições diretas para escolha dos gestores, as associações de pais e mestres e os grêmios 

estudantis, instituídos de maneira isolada, não se fazem aceitáveis para a constituição da 

gestão democrática. 

A experiência a partir dos conceitos de cidadania e de gestão participativa praticados 

no cotidiano escolar demonstrou que ainda há um longo caminho pela frente, para que assim 

possa-se alcançar a plenitude, o respeito e os preceitos e garantias fundamentais do cidadão. 
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ALUNOS DO 6º ANO, DA ESCOLA MUNICIPAL 
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The application of teaching geographical space by teachers and students understanding in 6º 

year, of schools Princesa Izabel and Nossa Senhora de Guadalupe 

 
Perla Letícia Furtado Marinho48 

 

Eixo Temático: Geografia e Ensino 

Resumo 
O presente trabalho é um estudo de caso e pretende entender, primeiramente, a percepção dos 

professores quanto à aplicabilidade do conteúdo ‘espaço geográfico’, pois, dessa forma, pode-se 

compreender quais as dificuldades encontradas por eles no ensino/aprendizagem aos alunos de escola 

pública em Santarém-Pa e analisar o entendimento dos alunos quanto ao conteúdo proposto e sua 

relação com o cotidiano, verificando a forma como o aluno tem entendido sua relação com o espaço 

em que vive. As metodologias utilizadas foram o levantamento bibliográfico e a pesquisa qualitativa 

na qual se podem coletar dados por meio de aplicação de questionários com perguntas abertas e 

fechadas. Desta maneira este trabalho apresenta como resultado uma compreensão de que o ensino de 

geografia deve promover no aluno condições de ler o mundo com outro olhar, e reescrever esse mundo 

com sugestões de mudanças e o rompimento do continuo processo de segregação social.   

Palavras-chave: Pesquisa; Espaço Geográfico; Ensino. 

  

Abstract 
This work is a case study and aims to understand, first, the perception of teachers as to the 

applicability of the 'geographical area' content because, this form, one can understand what the 

difficulties encountered by them in teaching / learning to students public school in Santarém-Pa and 

analyze students' understanding on the proposed content and its relationship to the everyday, checking 

how the student has understood its relationship with the space you live in. The methodologies used 

were literature and qualitative research in which to collect data through questionnaires with open and 

closed questions. Thus this work presents results in an understanding of the geography teaching should 

promote the student able to read the world with other eyes, and rewrite this world with suggestions for 

changes and the disruption of the ongoing process of social segregation. 

Keywords: Search; Geographic space; Teaching 
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Introdução  

Este artigo pretende entender, primeiramente, a percepção dos professores quanto à 

aplicabilidade do conteúdo ‘espaço’, pois, dessa forma, pode-se compreender quais as 

dificuldades encontradas por eles no ensino/aprendizagem nas duas escolas públicas da 

periferia de Santarém-Pa, e qual sua contribuição ao ensino de geografia para os alunos do 6º 

ano. Diante disso, entende-se que: 

[...] A atividade do professor, como agente essencial dessa formação exige 

alterações, o que, por sua vez, requer mudanças em seus próprios processos 

de formação. A muita produtiva investigação que tem sido feita sobre a 

formação de professores vem apontando os desafios que a eles se apresentam 

diante das demandas atuais e demonstrando como, cada vez mais, sua 

formação tem-se tornado responsabilidade deles próprios, começando no 

período de sua formação básica, no curso de nível universitário, mas não se 

reduzindo aí, tendo continuidade em toda a sua trajetória profissional. 

(CAVALCANTI, 2008, p. 44) 

 

No mundo em que vivemos, com tantas transformações, o professor precisa sempre 

buscar aprimoramento em suas metodologias e não só depender do que aprendeu em sua 

formação, mas adquirir sempre novidades e reformular as formas de ensino ultrapassadas. 

Pois, só assim, pode-se levar aos alunos um ensino de boa qualidade.  

Este artigo também faz uma analise do entendimento dos alunos quanto ao conteúdo 

proposto e sua relação com o cotidiano, verificando a forma como o aluno tem entendido sua 

relação com o espaço em que vive. Segundo Cavalcanti (2008, p. 18), “O espaço geográfico é, 

desse modo, concebido e construído intelectualmente como um produto social e histórico, que 

se constitui em ferramentas que permite analisar a realidade em sua dimensão material e em 

sua representação”. Com essa observação, entende-se que o aluno pode aprender muito mais 

sobre o assunto que lhe é proposto, quando se projeta o assunto sobre a sua realidade. Isso 

porque 

[...] compreender o lugar em que vive, permite ao sujeito conhecer a sua 

história e conseguir entender as coisas que ali acontecem. Nenhum lugar é 

neutro, pelo contrário, é repleto de história e com pessoas historicamente 

situadas em um tempo e em um espaço, que pode ser recorte de um espaço 

maior, mas por hipótese alguma é isolado, independente. 

(CASTROGIOVANNI, 2009, p. 84-85) 

 

Há muito que aprender com o bairro onde a escola se situa e vários fatos relevantes da 

localidade podem ser utilizados em sala de aula. Nesse sentido, verificar se os professores 

exploram o lugar onde a escola está localizada, para tornar o ensino/aprendizagem mais 
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coerente faz parte desta pesquisa. Da mesma forma, verificar o que os alunos entendem sobre 

espaço e como podem fazer um paralelo do lugar onde vivem e atuam com os conceitos 

geográficos que se aprende nos livros é um dos nossos desafios. A estrutura deste artigo está 

organizada da seguinte forma a discursão do título “Caracterização da percepção dos 

professores para aplicar o conteúdo espaço no contexto escolar” no qual apresentamos as falas 

dos professores e fazemos a analise e subtítulo “A visão do aluno quanto ao conteúdo ‘Espaço 

Geográfico’ e a relação com seu cotidiano” no qual através da pesquisa qualitativa 

observamos e analisamos o grau de entendimentos dos alunos sobre o conteúdo Espaço 

aplicado pelos professores e em seguida nossas considerações sobre a pesquisa realizada. 

Caracterização da percepção dos professores para aplicar o conteúdo 

Espaço Geográfico no contexto escolar 

Segundo o programa de Ensino em Geografia da Escola Estadual Nossa Senhora de 

Guadalupe, elaborado e fornecido pela professora que ministra a disciplina, o conteúdo 

‘Espaço geográfico como reflexo da sociedade’ é ministrado no 2º bimestre do ano letivo, tem 

como procedimento metodológico aulas expositivas, confecção de cartazes, elaboração de 

textos e trabalhos em grupos (etc.). A habilidade que se espera trabalhar com os alunos é: 

Avaliar a importância do trabalho do homem na produção e organização do espaço. 

Já no programa da Escola Municipal Princesa Izabel, o conteúdo ‘Espaço Geográfico’ 

encontra-se no eixo de estudo ‘Tempo da natureza, tempos de sociedade’ e tem como 

competências gerais: Compreender as diferentes formas de organização e regionalização do 

espaço geográfico, em suas dimensões sociopolíticas, materiais e culturais, considerando 

diferentes escalas. As habilidades que se espera obter dos alunos são: “Reconhecer elementos 

das dinâmicas da natureza e da sociedade e seu papel na constituição do espaço geográfico e 

identificar, observar e registrar a presença, distribuição e organização de elementos criados 

pelas sociedades em diferentes tempos e espaços”.  Programa este elaborado pela professora 

com base nos PCNs. 

Os programas de ensino das escolas são apresentados de forma sucinta e englobam 

mais de um conteúdo, estabelecendo relação entre eles, ou seja, propõe-se trabalhar o 

conteúdo ‘Espaço Geográfico’ com as categorias ‘paisagem’ e ‘lugar’. 

uma seleção tem como pressuposto o domínio pelo professor de Geografia 

dos conhecimentos da ciência geográfica, associada à compreensão das 

principais correntes do pensamento geográfico, enfoques, categorias, 

conceitos básicos e a evolução da própria disciplina escolar: conhecimentos 
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que permitem que se situe, em sua prática pedagógica, numa opção 

metodológica mais coerente. (PAGANELLI 2012, p. 150) 

 

Nesse sentido, o professor do ensino fundamental II, além de conhecer de forma 

aprofundada os conteúdos que irá repassar, precisa conhecer metodologias que o ajudem a 

fazer a transposição didática. 

Segundo os PCNs de Geografia, 

 no que se refere ao ensino fundamental, é importante considerar quais são as 

categorias da Geografia mais adequadas para os alunos em relação a essa 

etapa da escolaridade e às capacidades que se espera que eles desenvolvam. 

Assim, espaço deve ser o objeto central de estudo, e as categorias, território, 

região, paisagem e lugar devem ser abordadas (sic) como seu 

desdobramento. (PCNs, 1998, p. 27) 

 

A isso se acrescenta que foi possível perceber, com a análise do planejamento da 

professora da Escola E. N. S. Guadalupe, que o desenvolvimento do conteúdo não abrange o 

local, mas parte do global. Essa constatação vai de encontro aos apontamentos dos PCN de 

Geografia, que sugerem que, para uma compreensão melhor do aluno, deva-se partir do local 

para o global, para facilitar a compreensão do educando. O documento esclarece que 

não se trata, no entanto, de dar aulas sobre o que é Geografia. Compreender 

o espaço coloca-se como condição necessária para orientar as ações do aluno 

como pessoa e cidadão em relação ao seu comportamento de vida na rua, na 

cidade ou no mundo. Isso pode se traduzir desde a simples escolha de um 

roteiro turístico, de um bairro, de uma cidade, de um país para morar. Trata-

se de ações que, em regra, pressupõem algum conhecimento prévio dessa 

realidade com a qual irão interagir, até a compreensão do porquê [de] os 

países, as regiões, as cidades [guardarem] em si processos tão desiguais de 

desenvolvimento. (PCNs, 1998, p. 55) 

 

Ao conversar com a professora dessa escola, a docente afirma que: P149 [grifos 

nossos] “Dificilmente é possível fazer uma abordagem mais abrangente sobre o assunto, uma 

vez que a Escolas Estaduais passam por muita paralização. Então, o quanto mais sucinto for 

repassado o assunto, mais rápido posso cumprir com o programa”. Observa-se, então, que a 

preocupação é concluir o cronograma escolar; repassar conteúdo mesmo sem muita ênfase, 

mas que seja concluído até o fechamento do ano letivo. 

A professora da Escola Princesa Izabel, por sua vez, sustenta que exige várias 

habilidades dos alunos, mas não cita a metodologia que usa para alcançar tais habilidades. 

                                                 
49  ‘P’ se refere à Professora e ‘1’ é o número da ordem de apresentação. 
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Esta diz que: P2 [grifos nosso] “É muito difícil trabalhar em uma escola que não te oferece 

recurso, então acabo me prendendo só nos livros didáticos, mesmo porque não sei utilizar 

essas tecnologias de hoje em dia”. 

De acordo com Libâneo 1994,  

o planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das 

atividades didáticas em termos de organização em face dos objetivos 

propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo de 

ensino. O planejamento é um meio para se programar as ações docentes, mas 

é também um momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado à 

avaliação. (LIBÂNEO 1994 apud STEFANELLO, 2011, p. 66). 

 

É preciso que o professor disponha dos elementos básicos para uma boa aula. 

Objetivos bem definidos, conteúdos e métodos são essenciais para uma aula eficaz. Sendo 

assim, as práticas educativas são verdadeiros contextos de desenvolvimento pessoal. Além 

disso, 

o principal objetivo da educação é proporcionar o desenvolvimento 

intelectual e social das pessoas que vivem em sociedades, para que as 

mesmas possam ampliar os seus conhecimentos e assim contribuir de 

maneira significativa com a efetivação de valores, sobretudo o respeito ao 

Outro, independentemente se sua cor, sexo e deficiências. (CARVALHO, 

2012, p. 204) 

 

As práticas educativas possibilitam que as crianças observem e ajuntem modelos de 

atividades, papeis e relações cada vez mais complexos, com a ajuda ou a orientação direta de 

pessoas mais experientes, para que, mais adiante, pratiquem-nas, de maneira independente. 

Dessa maneira, os alunos podem aprender e adquirir os conhecimentos e as habilidades 

imprescindíveis para seu desenvolvimento. 

Corrobora-se com Carvalho 2012, quando afirma que: 

o Caráter social da vida dos seres humanos é um processo, uma construção, 

da qual participa cada individuo na relação com os outros. As relações entre 

as pessoas são mediadas pelas instituições em que elas convivem pelas 

classes e categorias as que pertencem e pelos interesses e poderes que nelas 

circulam. (CARVALHO, 2012, p. 190) 

 

Acredita-se, então, que a educação em qualquer nível de ensino não se limita à 

aquisição de conceitos prontos, de determinada disciplina, mas envolve a formação de caráter 

social, pela qual o professor tem importante papel, na trajetória do aprendiz. 
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Por meio de determinadas atividades educativas, pode-se ajudar os indivíduos a 

adquirir novas aprendizagens e, com elas, a ter acesso a certas capacidades e competências 

psicológicas. A educação tem um papel decisivo no processo de desenvolvimento pessoal, 

pois sem sua intervenção o desenvolvimento e o crescimento humanos, tais como os 

conhecemos, não seriam possíveis. 

Em geral, o que se observa é que o Ensino de Geografia tem sido um desafio não só 

para o professor iniciante, mas também para os professores mais experientes. Ou seja, 

professores que exercem a licenciatura há mais tempo – em razão de problemas como: falta de 

estrutura nas escolas, criação de expectativas acentuadas em relação ao trabalho docente, 

indisciplina e desinteresse dos discentes, políticas educacionais descomprometidas para com a 

educação brasileira, dentre outros fatores – também são desafiados no exercício docente.  

Além disso, por meio de conversa informal, com as professoras de Geografia das 

escolas envolvidas na pesquisa, durante o acompanhamento de suas aulas, em estágios de 

observação, foi possível perceber suas dificuldades em empregar novas metodologias de 

ensino e em usar novas tecnologias, que poderiam facilitar na compreensão do conteúdo; 

mesmo porque, em umas das escolas, não havia laboratório nem o recurso do datashow. No 

entanto, não é somente o professor mais experiente que tem essas dificuldades, pois, ao longo 

da formação da pesquisadora deste trabalho, observou-se que o docente recém-formado 

desabafa que sua formação deixa a desejar, o que justificaria suas incapacidades em ensinar. 

Essa situação se deve ao fato de que esse professor, muitas vezes, recebe um embasamento 

teórico que não dá apoio às futuras práticas pedagógicas, bem como porque não se constitui 

um educador pesquisador que tem a iniciativa de recorrer às diversas fontes existentes na 

literatura, as quais lhe poderiam dar base para se adequar às demandas educacionais atuais.   

Diante disso, constata-se a necessidade de se repensar a respeito do preparo que está 

ajudando a construir as concepções e atitudes dos futuros professores, a partir do que é 

oferecido pelos centros acadêmicos. Mas o que fazer com os professores que estão lecionando 

há mais tempo? Entende-se que esses deveriam ter apoio do governo, no sentido de terem 

oportunidade para procurar se aperfeiçoar e, assim, repensar a forma de ensinar. Até porque 

os alunos, em contrapartida, vivem rodeados de novas tecnologias e informações instantâneas, 

às quais, muitas vezes, o professor não tem acesso. Nesse sentido, o que se percebe é que, por 

exemplo, a forma empregada pelas professoras das escolas citadas acima, no 

ensino/aprendizagem, ainda é muito tradicional, o que não favorece que seja desenvolvido no 

aluno o pensamento crítico. 
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Sobre a realidade do ensino de Geografia, os PCNs salientam que 

tanto Geografia Tradicional como a Geografia Marxista militante 

negligenciaram a dimensão sensível de perceber o mundo: o cientificismo 

positivista da Geografia Tradicional, por negar ao homem a possibilidade de 

um conhecimento que passasse pela subjetividade do imaginário; o 

marxismo ortodoxo e militante do professor, por tachar de idealismo 

alienante qualquer explicação subjetiva e afetiva da relação da sociedade 

com a natureza que não priorizasse a luta de classes. (PCNs, 1998, p. 22) 

 

Corroborando com esses apontamentos, destaca-se saber que a Geografia Tradicional 

persiste e que muito contribui com a área, mas não se pode utilizar somente essa forma de 

ensino na atualidade, pois, mais do que nunca, o aluno está inserido nas mudanças que 

ocorrem em seu espaço. Ele deve, portanto, perceber-se de forma mais sensível à realidade em 

que vive, pois, como sustentam os PCNs de Geografia,  

é muito importante que o aluno compreenda as diferentes formas de as 

sociedades se organizarem para produzir bens e serviços, ou seja, como são 

estruturados seus modos de produção. A terra, as matérias-primas, a 

qualificação e o trabalho humano, as ferramentas e os maquinários que 

caracterizam as forças produtivas, os meios de produção e mais as relações 

de propriedade constituem os alicerces de um modo de produção. Portanto, 

para que o aluno possa compreender a estrutura da sociedade e a prática do 

seu cotidiano, o professor não deve negligenciar o modo de produção como 

uma categoria analítica para essa compreensão. (PCNs, 1998, p. 22-23) 

 

Tratando da necessidade de se inovar no ensino/aprendizagem, Stefanello 2011 afirma 

que 

o ensino em sala de aula é, na verdade, um grande desafio e exige do 

professor, além de aulas expositivas dialogadas, uma didática diferenciada, 

capaz de envolver os seus alunos, fazendo com que eles sejam participativos, 

críticos e que de fato produzam o saber geográficos escolar. (STEFANELLO 

2011, p. 122)  

 

Mesmo com o uso do livro didático, o professor pode preparar uma aula diferenciada. 

Segundo Saviani 1989, 

ao tratar do livro didático como recurso para o desenvolvimento do processo 

de ensino-aprendizagem, faz uma abordagem com base na comunicação. 

Nela, quatro elementos são fundamentais: o transmissor, a mensagem, o 

receptor e o meio. Transpondo o processo da comunicação para a educação, 

o professor precisará de instrumentos capazes de tornar a mensagem 

educativa assimilável para o aluno e os veículos dessa mensagem serão 

determinados a partir do que ele conhece sobre este. (SAVIANI 1989 apud 

STEFANELLO, 2011, p. 91) 
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O livro didático pode ser um instrumento de grande valor no momento da aula. Basta o 

professor saber utilizá-lo. Mas o que ocorre com boa parte dos professores é que muitos, não 

sabendo utilizar o livro, acabam repassando a informação do livro didático, de forma pronta e 

acabada, sem ao menos fazer uma transposição didática que ultrapasse o que esse instrumento 

dispõe e muito menos adaptando o assunto para mais próximo da realidade do aluno. 

 Uma forma diferenciada de se entender o espaço é a análise de fotografias da 

paisagem que destacam o lugar de vivência do aluno. Muitas outras formas podem ser 

inseridas nas aulas de geografia, pois, como destaca Stefanello (2011, p. 137), “tantas outras 

opções são estratégia para sensibilizar o aluno a respeito de um determinado conteúdo 

geográfico, para introduzi-lo e aprofundá-lo em reflexões críticas”. Para isso, basta o 

professor ser sensível às necessidades de aprendizagem de seus alunos e buscar novas 

ferramentas que os ajudem a assimilar melhor o conteúdo. 

 Stefanello 2011 também afirma que 

o estudo do espaço vivido e concebido, da paisagem, da sabença popular, de 

hábitos, costumes e folclore encontra, por meio da arte, uma linguagem que 

se aproxima do aluno. A música em especial a popular, pelo fato de estar 

mais presente no dia a dia, pode tornar a aprendizagem mais prazerosa, uma 

vez que é um hábito comum ouvi-la.  (STEFANELLO 2011, p. 137) 

 

Esses são alguns exemplos de como se pode trabalhar o conteúdo proposto, de forma 

mais atrativa, sem perder o foco no que se quer trabalhar com os alunos, a fim de se fazer com 

que ele seja um pensador do lugar em que vive. Dessa forma, pode-se não apenas levá-lo a 

acumular conceitos prontos, mas a aprender a analisar o local onde mora. 

De acordo com Cavalcanti 2008,  

a busca por esses novos caminhos igualmente faz parte da história da 

geografia escolar. Desde sempre (pelo menos desde o início do século XX), 

procurou-se atribuir significados à geografia que se ensina para os alunos, 

tornando-a mais interessante e mais atraente e possibilitando seu 

aprendizado por eles. (CAVALCANTI 2008, p. 23) 

 

 Contudo, o que se entende é que o professor deve sempre buscar novas alternativas de 

ensino para aprimorar suas aulas sem perder o foco na construção do conhecimento do aluno, 

fazendo com que este possa olhar a disciplina de geografia com bons olhos, deixando de vê-la 

(como ocorre) como uma disciplina decorativa, e possa expressar sua criticidade sobre os 

assuntos que o cercam. Assim, 
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é preciso mostrar aos nossos alunos que podemos entender melhor o mundo 

em que vivemos, se pensarmos o espaço como um elemento que ajuda a 

entender a lógica, não raro absurda, no mundo. Mostrar que sabemos 

Geografia não é sabermos dados ou informações atuais ou 

compartimentadas, mas, sim, relacionarmos as informações ao mundo 

cotidiano de nossos alunos. Parece que falta, em muitos professores, a 

palavra e, sobretudo, o sentido do fazer e do transformar o espaço. E o 

quanto essa transformação e construção do espaço nos constitui, nos forma e 

nos transforma. (KAERCHER, 2002, p. 224) 

 

Após essa análise feita sobre o professor, partiu-se  para as observações feitas sobre os 

alunos. Para isso, utilizou-se de questionário com perguntas fechadas e abertas e conversa 

informal, a fim de se diagnosticar a forma como os alunos pensam sobre o conteúdo ‘Espaço’ 

e sobre o espaço em que vivem. 

A visão do aluno quanto ao conteúdo ‘Espaço Geográfico’ e a relação com 

seu cotidiano 

A geografia que o aluno estuda deve permitir que ele se perceba como 

participante do espaço que estuda, onde fenômenos que ali ocorrem são 

resultados da vida e do trabalho dos homens e estão inseridos num processo 

de desenvolvimento. [...] O aluno deve estar dentro daquilo que está 

estudando e não fora, deslocado e ausente daquele espaço, como é a 

geografia que ainda é muito ensinada na escola: uma geografia que trata o 

homem como um fato a mais na paisagem, e não como um ser social e 

histórico. (CALLAI 2005 in CASTROGIOVANNI, 2010, p. 58) 

 

Acredita-se que uma excelente forma de perceber como se encontra o ensino de 

geografia é ouvindo aqueles que se “deleitam” com o conhecimento abordado pelos 

professores, isto é, os alunos. Nada mais produtivo do que estar atento ao que os estudantes 

têm a dizer da geografia ensinada nas escolas. Afinal de contas, são eles o perfil mais verídico 

daquilo que é produzido pelos professores em sala de aula. Sendo assim, através de 

questionário pré-elaborado e conversa informal, foi possível detectar nos alunos as suas 

dificuldades quanto ao conteúdo ‘Espaço Geográfico’. 

O questionário foi aplicado com um total de 60 alunos, sendo 30 alunos da Escola 

Estadual. Ens. Fundamental Nossa Senhora de Guadalupe e 30 alunos da Escola Municipal. 

Ens. Fundamental Princesa Izabel. Em uma das questões perguntou-se aos alunos em qual dos 

bairros da grande área da Nova República eles residem. O resultado está presente no GRAF 1. 

 

 

 

 



 
257 

Gráfico 1 - Domiciliados por bairros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo; Organização: MARINHO, P. L. F. (2013) 

Dos entrevistados, 47% afirmaram morar no bairro central Nova República, mas, no 

decorrer das conversas informais com os alunos, percebeu-se que muitos não sabiam delimitar 

as fronteiras entre os bairros, confundindo, principalmente, São Francisco e Vitória Régia, 

como se fizessem parte do bairro central. Isso se explica, em parte, pelo fato de que esse 

último, por muito tempo, foi chamado de Nova República 2. Assim, ao se perceber que o 

aluno não sabe delimitar seu próprio território, o assunto ‘Território’ pode ser trabalhado 

juntamente com o conteúdo ‘Espaço Geográfico’.  

Ainda sobre a questão consultada, alguns alunos demonstraram, em seus relatos, sentir 

vergonha em dizer que moram em bairros onde há uma segregação espacial. Falar, por 

exemplo, que mora no bairro Bela Vista é motivo de gozação para os amigos, pois o bairro foi 

formado através de povoamento espontâneo e há nele falta de estrutura, como ruas asfaltadas 

ou padronizadas, saneamento básico, postes de energias elétricas, abastecimento de água, 

segurança, entre outros. 

Devido à confusão do espaço da grande área da Nova República e dos diversos grupos 

sociais que este espaço representa e pela falta de organização, já que os outros bairros foram 

se formando ao redor do bairro central, Santos (2006) considera o urbano um espaço 

alienante. Sendo assim, quando inicia o processo de alteração da paisagem à sua volta, mesmo 

que coloque pequenos elementos que demonstrem seus valores, crenças e tradições adquiridas 

em vivências (ainda que em outros espaços, mas no mesmo município ou em outros), o sujeito 

passa a se sentir pertencente àquele novo contexto em que agora se insere. Assim, passa a 

apropriar-se do espaço social em que se instala, somando, assim, mais uma interpretação ao 

urbano. O indivíduo se torna novamente consciente do espaço que habita.  

Com a questão proposta, foi possível notar que alguns alunos que vivem nas 

extremidades dos bairros circunvizinhos ao da Nova República sentem-se marginalizados 

13%

47%
18%

12% 10%

Você mora em qual dos bairros da grande 
área da Nova República?

BELA VISTA

NOVA REPÚBLICA

SANTO ANDRÉ
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pelo governo e sociedade. Para outros alunos, cada conquista que o bairro Nova República 

adquire pode influenciar na conquista de seu bairro. Mesmo porque todo serviço de saúde, 

educação, comércio e lazer está concentrado no bairro central e é usufruído pelos moradores 

da grande área. Dessa forma, 

o novo ambiente opera como uma espécie de detonador. Sua relação com o 

novo morador se manifesta dialeticamente como territorialidade nova e 

cultura nova, que interferem reciprocamente, mudando-se paralelamente 

territorialidade e cultura; e mudando o homem. Quando essa síntese é 

percebida, o processo de alienação [inerente à complexidade urbana] vai 

cedendo ao processo de integração e de entendimento, e o indivíduo 

recupera a parte do seu ser que parecia perdida. (SANTOS, 2006, p. 263) 

 

A pergunta, a seguir, foi elaborada com o intuito de saber se a disciplina de Geografia 

tem alguma importância para o aluno, pois já que se vive esse conhecimento tanto em sala de 

aula como fora dela, pode-se compreender o mundo por meio dela. Por meio dessa questão, 

pode-se também diagnosticar se o professor tem passado aos alunos uma forma diferente de 

pensar a Geografia. O resultado apresentou-se surpreendente, conforme mostra o GRAF 2, a 

seguir: 

Gráfico 2 - A importância da disciplina geografia para os discentes 

 

Fonte: Pesquisa de Campo; Organização: MARINHO, P. L. F. (2013) 

 

As respostas predominantes, ao se perguntar aos alunos como a geografia se faz 

presente em suas vidas, foram ‘muita’ e ‘pouca’. Houve dificuldade dos alunos em 

externarem suas ideias, mas não se deve esquecer que o percurso de desenvolvimento de cada 

aluno, em relação à aprendizagem do conteúdo em questão e aos aspectos de seu 

comportamento, deve ser observado durante o ano todo. Talvez a presença desta pesquisadora 

tenha tornado difícil obter dos alunos as respostas adequadas, até mesmo pela timidez do 

primeiro contato, o qual não os deixou confortáveis para um diálogo mais profundo. Segundo 
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as professoras envolvidas na pesquisa, muitos dos alunos presentes nesse dia sabiam a 

resposta, mas preferiram se manter calados. 

O GRAF 3 apresenta dados sobre como os alunos absorveram o entendimento do 

conteúdo proposto. Dos 60 alunos entrevistados, 35% não recordaram os exemplos citados 

pelas professoras, o que nos faz refletir se a forma como ela os abordou o conteúdo estava de 

acordo com o proposto em suas metodologias ou de acordo com os PCNs de Geografia. 

Outros 35% dos alunos afirmaram que as professoras utilizaram o exemplo do bairro.  

Gráfico 3 - Compreensão dos discentes sobre o conteúdo espaço 

35%

35%

30%

Quando você aprendeu sobre o conteúdo 'espaço 
geográfico', quais foram os exemplos utilizados?

NÃO LEMBRA
O BAIRRO DA ESCOLA
SOMENTE OS EXEMPLOS DO LIVRO

 
Fonte: Pesquisa de Campo. Org.: MARINHO, P. L. F. (2013) 

 

Novamente, partiu-se para uma conversa informal com os alunos para poder 

diagnosticar com mais clareza o que eles realmente entendem sobre Espaço Geográfico e se 

eles estabelecem relação com o ambiente em que vivem. Por timidez, poucos alunos tentaram 

responder o que sabiam. Em suas falas, os alunos apresentaram mais criticidade sobre o bairro 

em que moram, mas não mencionaram as transformações ocorridas ao longo do tempo nem os 

benefícios do espaço em que vivem. 

 Esta pesquisa pode dar uma importante contribuição na ampliação do conhecimento, 

permitindo a busca de novos caminhos na direção das mudanças necessárias, no desejo de que 

a aula de geografia venha a ser um espaço de criação e participação e não apenas de 

memorização e enfado. Em vista disso, é importante analisar as palavras de Kaercher 1999, 

quando afirma que 

sem reflexão mais sistematizada, nossa experiência profissional vira rotina e 

repetição. E o que é pior: entrave para a mudança. Nenhuma posição, ainda 

que seja o silêncio e o nada fazer, é inofensiva. Professores não são como 

vinho, quanto mais velho melhor, logo, discutir sua prática é sempre 

necessário. [...] por fim, mas não menos importante, insistir que a ciência 

deve estar a serviço da coletividade. Em outras palavras: nenhum professor 

pode sair de uma universidade considerando-se um simples ‘repassador de 

conteúdos’. Deve priorizar sua ação como cidadão em sala de aula e isto 

implica ‘priorizar nos alunos o desejo de participação, dentro e fora da sala’. 

(KAERCHER 1999, p. 181) 
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Ao investigar a forma de trabalho de duas professoras que trabalham na área de 

educação há bastante tempo, e por causa da pouca experiência da pesquisadora em sala de 

aula, conclui-se que, cada vez mais, deve-se buscar sempre um diferencial nas aulas, para que 

a disciplina de geografia não se torne enfadonha para os alunos. É com este pensamento, e 

com o propósito de questionar a prática na sala de aula, que se faz valer este trabalho. 

Considerações Finais  

A ideia que determinou este artigo é a de que o estudo da geografia pode, ao mesmo 

tempo, alcançar de modo prático e reflexivo e tendo sentido para o aluno como sujeito 

potencialmente autor de mudanças em sua vida e no seu meio social. O estudo da geografia é 

muito mais do que localizar e descrever. Significa poder situar-se no mundo e posicionar-se 

criticamente em relação a tanta problemática sócioespacial. Como todo trabalho que envolve 

outras pessoas (neste caso, professores e, principalmente, alunos), assim como as relações 

interpessoais, este também estabeleceu flexibilidade de comportamento, planejamento e 

abertura de espaço para novas sugestões, críticas e outras opiniões. O trabalho propôs que o 

estudo da geografia, mesmo considerando uma série de limitações, buscasse o máximo 

desenvolvimento do aluno, tendo em vista propiciar a formação de um cidadão comprometido 

com o desenvolvimento e melhoria do seu bairro.  

Para isso, foi preciso identificar o grau do entendimento dos alunos sobre relações 

socioculturais do espaço vivido.  Percebeu-se que eles possuíam uma visão crítica sobre o 

assunto, mas essa visão era pouco explorada pelas professoras. Nas falas de alguns alunos e 

nas cartas produzidas, percebeu-se o pensamento crítico sobre o espaço em que moram, 

porém cabe ao professor saber extrair dos alunos esses pensamentos e criar ambiente de 

discussão em sala de aula, para que possam se manifestar.  

Sobre a forma como os professores de ambas as escolas trabalhavam o conteúdo 

proposto, observou-se uma prática presa a programas, livros didáticos e ao período letivo, 

fazendo com que, muitas vezes, o ensino se tornasse enfadonho e decorativo aos discentes. 

Fazer o paralelo do conteúdo com a vida real pouco foi mencionado pelos professores e a 

busca por novas metodologias e tecnologias (como o uso de multimídia) não fazia parte de 

suas ações docentes. 

a geografia escolar não se ensina, ela se constrói, ela se realiza. Ela tem um 

movimento próprio, relativamente independente, realizado pelos professores 

e demais sujeitos da prática escolar que tomam decisões sobre o que é 

ensinamento efetivamente. Assim a escola é e pode ser importante espaço 
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para promover a discussão e a avaliação desse conhecimento. 

(CAVALCANTI 2008, p. 28) 

 

Acredita-se, assim, que o ensino de geografia (principalmente, o conteúdo ‘Espaço’) 

pode sim ser relacionado com a vida do aluno, com o meio em que ele vive. Não seria preciso 

o professor conhecer todos os fundamentos teóricos e habilidades tecnológicas para ensinar o 

assunto ‘Espaço’, pois um pouco de criatividade e conhecimento do bairro, bem como o 

interesse em consultar a vasta literatura existente sobre o ensino/aprendizagem, seria o 

suficiente para inovar a aula.  
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AS CATEGORIAS DE ANÁLISE DA CIÊNCIA 

GEOGRÁFICA NAS SÉRIES INICIAIS 

Categories of analysis of geographic science in start of basic education 

 

Amanda Rafaela Faria50 

Princielle Silva Souza51 

 

Eixo Temático: Geografia e Ensino 

Resumo 
Este respectivo artigo foi elaborado e inspirado através de um projeto de pesquisa desenvolvido na 

disciplina de Metodologia do Ensino de Geografia do curso de graduação em Geografia da 

Universidade Estadual de Londrina. O trabalho abordará possíveis fragilidades do ensino dos 

conceitos e das categorias de análise da Geografia no primeiro ciclo do Ensino Fundamental, tendo 

como principal objetivo relacionar a formação docente com as dificuldades dos alunos em 

compreenderem tais categorias com o seu cotidiano, e assim compreender de fato a organização do 

espaço geográfico que está inserido. O encaminhamento metodológico que sustenta este artigo foi com 

base em leituras de referenciais bibliográficos e análise de grades curriculares de algumas 

universidades.   

Palavras-chave: Conceitos e categorias de análise da Geografia 1; Séries Iniciais 2; Formação 

Docente 3. 

  

Abstract 
This article was prepared and its inspired by a research project developed in the discipline course 

Geography Teaching Methodology degree in Geography from the State University of Londrina. The 

work will address potential weaknesses of the teaching of concepts and categories of analysis of 

Geography in the first primary education cycle , with the main objective to relate teacher training with 

students' difficulties in understanding these categories with their daily lives, and thus understand in 

fact the organization of geographical space that is inserted. Methodological routing that supports this 

article was based on readings of bibliographic references and analysis of curricula of some 

universities. 

Keywords: Categories of analysis of Geography 1 ; Initial series 2 ; Teacher training 3. 

 

 Introdução  

O presente trabalho discutirá as fragilidades do ensino das Categorias de Análise da 

Geografia para as séries iniciais do Ensino Fundamental. Pois, é nesta etapa que as crianças 
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começam a ter contato com esta ciência, desenvolvendo a lateralidade, noção de espaço, 

coordenadas de objetos e de se reconhecer como sujeito transformador da natureza. 

Neste viés, a Geografia ensinada nas escolas que ofertam o Ensino Fundamental I, 

pode apresentar fragilidades e falhas por inúmeros fatores que permeiam o processo de 

coletivo de ensino, a formação do professor é uma dessas fragilidades, já que são os 

mediadores do processo de desenvolvimento e de construção do conhecimento. 

Dessa forma, ao decorrer do artigo serão analisadas possíveis fragilidades do processo 

de ensino-aprendizagem dos conceitos e categorias no primeiro ciclo do Ensino Fundamental. 

O procedimento metodológico tem como base leitura de referências bibliográficas das 

categorias: lugar, território, região e paisagem. E para identificar fragilidades da formação 

docente, foi analisada a grade curricular do curso de Pedagogia em quatro universidades para 

identificar algumas lacunas no Ensino de Geografia nas séries iniciais. 

As Categorias de Análise no Ensino de Geografia 

Para que se tenha uma compreensão das categorias de análise da Geografia é 

importante que os alunos vejam o espaço geográfico com um laboratório para compreender o 

mundo em que vivemos, porque são os espaços cotidianos que se tornam significativos para 

nós na medida em que fazemos relações com o mesmo. 

Neste viés, para entendermos as categorias de análise é extremamente necessário 

reconhecer que o lugar, a região, o território e a paisagem são reflexos das relações 

socioeconômicas que modificam o espaço. Estas categorias de modo geral estão presentes no 

dia-a-dia de nossas vidas, portanto, os alunos têm suas próprias concepções de tais conteúdos. 

O fato de estar próximo da nossa realidade, faz com que os estudantes no processo de 

construção do conhecimento façam ligações entre os conceitos do cotidiano e os conceitos 

científicos. Mas, é necessário o trabalho do professor de superação do senso comum para que 

o aluno seja capaz de refletir estas categorias de análise analisando as configurações históricas 

ao longo do tempo e em determinado espaço. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), é imprescindível  

Uma Geografia que não seja apenas centrada na descrição empírica das 

paisagens, tampouco pautada exclusivamente pela explicação política e 

econômica do mundo; que trabalhe tanto as relações socioculturais da 

paisagem como os elementos físicos e biológicos que dela fazem parte, 

investigando as múltiplas interações entre eles estabelecidas na constituição 

dos lugares e territórios. Enfim, buscar explicar para compreender. 

(BRASIL, 1998, p. 23) 
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As concepções no ensino geográfico buscam compreender o comportamento da 

sociedade em determinado tempo e espaço. Neste caso o PCN expressa uma perspectiva de 

compreender o espaço em sua totalidade. Deste modo, Santos descreve que 

O espaço não é nem uma coisa, nem um sistema de coisas, senão uma 

realidade relacional: coisas e relações juntas. Eis por que sua definição não 

pode ser encontrada senão em relação a outras realidades: a natureza e a 

sociedade, mediatizadas pelo trabalho... (SANTOS, 1994, p. 28) 

 

A construção do conhecimento geográfico é um processo em que acontece a interação 

dos sujeitos com o sistema simbólico, em que resulta na construção de conhecimentos novos, 

na busca do entendimento de nossas próprias vivências no espaço. Deste modo, segundo 

Cavalcanti  

Seja como ciência, seja como matéria de ensino, a Geografia desenvolveu 

uma linguagem, um corpo conceitual que acabou por constituir-se numa 

linguagem geográfica. Essa linguagem está permeada por conceitos que são 

requisitos para a análise dos fenômenos do ponto de vista geográfico. 

(CAVALCANTI, 1998, p.88) 

 

Cada categoria tem uma definição e uma metodologia de ser ensinada em sala de aula. 

Por exemplo, o lugar, sempre esteve presente nas análises geográficas, sofrendo algumas 

alterações de conceitos em diferentes épocas e diferentes correntes de pensamento. Por muito 

tempo a Geografia restringiu apenas o lugar sob uma dimensão de localização espacial, no 

entanto, hoje há uma nova interpretação fenomenológica a esta categoria, carregada pela 

sensação de pertencimento e afetividade dos indivíduos em relação ao ambiente. Algumas 

pesquisas relatam que o lugar como categoria é compreendida pelos alunos das séries iniciais 

do Ensino Fundamental a partir das experiências e das relações com um determinado espaço.  

Já a outra categoria paisagem, de acordo com Castrogiovanni (2009) é específica para 

a Geografia, paisagem é tudo aquilo que o olhar consegue abarcar, sendo importante 

compreender que a paisagem não se cria por acaso, mas ela é resultado das ações 

socioeconômicas e culturais dos seres humanos. Tal categoria como objeto de estudo, ao 

longo dos dois primeiros ciclos do Ensino Fundamental, pode ser abordada a partir da 

paisagem local. 

O estudo da paisagem local não deve restringir à mera constatação e 

descrição dos fenômenos que a constituem. Deve-se também buscar as 

relações entre a sociedade e natureza que aí se encontram presentes situando-

as em diferentes escalas espaciais e temporais, comparando-as, conferindo-

lhes significados, compreendendo-as. Estudar a paisagem local ao longo do 

primeiro e segundo ciclos é aprender a observar e a reconhecer os 
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fenômenos que a definem e suas características; descrever, representar, 

comparar e construir explicações, mesmo que aproximadas e subjetivas, das 

relações que aí se encontram impressas e expressas (BRASIL, 2000, p. 116). 

 

 

O território sendo outra análise do espaço, não deve ser entendido, discutido e 

interpretado sem notarmos sua importância social, já que é suporte e condição para que as 

relações sociais continuem a se desenvolver. Outro pressuposto para o entendimento do 

território é considerá-lo como expressão da força política. A análise do processo de produção 

dos diferentes territórios deve enfocar o homem como sujeito produtor do espaço, abrangendo 

o social, o cultural, o econômico, o político e os seus valores. 

Sob este mesmo olhar, trabalhar com esta categoria em questão nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental não pode significar a supervalorização do político em detrimento do 

social e, sim como argumenta o PCN: 

[...] O território é uma categoria importante quando se estuda a sua 

conceitualização ligada à formação econômica e social de uma nação. Nesse 

sentido, é o trabalho social que qualifica o espaço, gerando o território. 

Território não é apenas a configuração política de um Estado-Nação, mas 

sim o espaço construído pela formação social. (BRASIL, 2000, p. 111). 

 

No ensino da categoria região de acordo com Grigg (1967) é importante salientar que 

regionalizar é uma tarefa de dividir o espaço segundo diferentes critérios que são explicitados, 

mas que variam conforme as intenções. Todavia, as divisões regionais não são definitivas, 

assim como não pretendem apresentar a totalidade da diversidade espacial, mas sim, devem 

contribuir para a compreensão de um problema, sendo um meio e não mais um produto. 

É possível identificar que todas as categorias de análise devem ser relacionadas com a 

prática social dos discentes para que os conteúdos não se tornem desconexos com o nosso 

cotidiano, caso contrário o ensino das categorias da Geografia se tornam abstratas, não 

contribuindo com a formação de cidadãos para a transformação da realidade que vivemos. 

 

Formação Docente das Séries Iniciais 

O profissional que trabalha no primeiro ciclo da Educação Básica em sua maioria são 

pedagogos, nos quais a Geografia não é uma disciplina muito trabalhada no curso de 

Pedagogia, durante sua formação inicial o que se encontra são disciplinas de metodologias 

para o ensino de Geografia, mas a carga horária é mínima.   
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A grade do curso de pedagogia por ser muito ampla, pode não desenvolver com 

eficiência o conhecimento geográfico, de maneira com estes professores ao trabalharem os 

conteúdos da Geografia esquecessem-se de desenvolver um olhar geográfico dos alunos. 

Para ter maior compreensão sob este tema, analisamos a grade curricular de quatro 

cursos de Pedagogia, sendo um deles EaD (Educação à Distância) . As respectivas tabelas 

ilustraram a carga horária das disciplinas relacionadas ao Ensino de Geografia e também uma 

ementa, no qual contém objetivos de se trabalhar a Geografia na formação docente das séries 

iniciais.  

 

Tabela 1 - Matriz Curricular do curso de Pedagogia da UNOPAR (EaD) – 7°Semestre 

 

FONTE: http://www.unoparead.com.br/graduacao/pedagogia/ 

 

Ementa curso de Pedagogia da UNOPAR: Ensino de História e Geografia 

“Teorias e metodologias pedagógicas do processo de ensino aprendizagem de História e 

Geografia. A construção do conhecimento histórico na sala de aula. O estudo do tempo e do 

espaço no ensino de história. A Ciência Geográfica e a Geografia escolar. As Diretrizes 

Curriculares Nacionais de História e Geografia para os anos iniciais do ensino fundamental. O 

trabalho didático: planejamento, metodologia, conteúdos, recursos e avaliações”.  (UNOPAR, 

2013) 

 

 

 

 

 

 

http://www.unoparead.com.br/graduacao/pedagogia/
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Tabela 2 - Matriz Curricular do 4° ano do curso de Pedagogia da UENP (presencial) 

 

FONTE: http://www.uenp.edu.br/index.php/pedagogia-matriz 

 

Ementa do curso de Pedagogia da UENP: Metodologia do Ensino de Geografia 

“Concepção de Geografia – a Geografia como ciência. Compreensão do espaço produzido 

pela sociedade. Aspectos teórico-metodológicos do ensino da Geografia. Objetivos e 

finalidades do ensino da Geografia na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. 

Relação entre conteúdos, método e avaliação. As propostas curriculares oficiais. 

Encaminhamento metodológico dos conteúdos”. (UENP, 2012) 
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Tabela 3 - Matriz Curricular do 4° ano do curso de Pedagogia da UEM (presencial) 

 

FONTE: http://www.crc.uem.br/pedagogia/documentos/grade_curricular_2014.PDF 

 

Ementa: Metodologia para o Ensino de Geografia 

“Articulação entre conteúdo e formas aplicáveis as séries iniciais do Ensino Fundamental para 

construção de conceitos de Geografia. Vivência da alfabetização cartográfica aplicadas às 

situações do cotidiano. (Res. 100/2009-CI/CCH) 

 Objetivo geral: Formação do aluno pesquisador. Objetivos específicos: Entender a relação 

sociedade-natureza através da análise dos elementos da localidade; Desenvolver o domínio 

espacial pela construção de habilidades de mapear e ler as representações; Construir conceitos 

de Geografia através da análise dos elementos presentes no espaço cotidiano; Entender as 

abordagens atuais sobre cidade e campo; Representar a população da sala como amostragem 

para estudo da sua dinâmica; Discutir a centralidade de Maringá e Cianorte através da 

vivência dos alunos”. (Res. 100/2009-CI/CCH). (UEM, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 



 
269 

Tabela 4 - Matriz Curricular do 3° ano do curso de Pedagogia da UEL (presencial) 

 

FONTE:http://www.uel.br/prograd/catalogocursos/ 

 

Ementa: Didática de História e Geografia 

“Didática de História e Geografia para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental Pressupostos 

teórico-metodológicos do ensino de História e Geografia e suas implicações no processo de 

ensino-aprendizagem das séries iniciais do ensino fundamental. Adaptações curriculares do 

ensino de História e Geografia para o portador de necessidades educacionais especiais”. 

(UEL, 2005) 

É possível identificar com estes dados que as disciplinas relacionadas à Ciência 

Geográfica são ofertadas em diferentes épocas do curso. Duas universidades nas suas matrizes 

curriculares relacionam em uma mesma disciplina o Ensino da História e de Geografia em 

uma carga horária que não é suficiente.  

Já as outras universidades que apresentam as disciplinas voltadas ao Ensino de 

Geografia que são separadas da História, não demonstram muita clareza em suas ementas, 

sendo assim, os conteúdos trabalhados poderiam ser melhores desenvolvidos tendo uma 

disciplina específica.     

Destarte, é possível identificar que as lacunas na formação dos pedagogos no Ensino 

de Geografia podem ser reflexos da formação inicial, deste modo, investir em formação 

continuada é uma hipótese para sanar estas possíveis fragilidades da Educação Geográfica 

para as crianças e para os professores desta etapa da educação. 

 

 



 
270 

Considerações Finais  

Com o término da pesquisa foi possível identificar uma das fragilidades mais pontuais 

da Educação Geográfica no Ensino Fundamental I, na qual permeia a formação do professor 

pedagogo e seu respectivo trabalho em sala de aula. É imprescindível acontecer uma reflexão 

acerca da formação dos docentes das séries iniciais no Ensino de Geografia, para que quando 

estiverem exercendo sua profissão como professores possam desenvolver as crianças para que 

elas possam ser capazes de compreenderem como o espaço geográfico que elas pertencem é 

organizado. 

Enquanto graduandos do curso de Geografia, podemos contribuir ainda mais com essa 

discussão para que esta ciência seja trabalhada de forma satisfatória na primeira etapa da 

Educação Básica. Pois, o Ensino de Geografia contribui com a formação cidadã dos alunos 

desde crianças, desenvolvendo um raciocínio geográfico do espaço em eles vivem. 

Há um longo caminho repleto de desafios a serem percorridos, porém tais desafios são 

fundamentais para que possamos caminhar na direção de uma educação de qualidade, na qual 

envolve muitos fatores como: a formação de inicial e continuada de professores, as 

metodologias utilizadas em sala de aula e muitos outros fatores que interferem o trabalho do 

professor em sala de aula. 

        

Referências  

BELINELLI, A. P. O. O ensino de Geografia nas séries iniciais: desafios da prática 

docente. 2013. Monografia (especialização em Ensino de Geografia) - Universidade Estadual 

de Londrina, Londrina, 2013. 

CALLAI, H. C. Aprendendo a ler o mundo: A Geografia nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental. Campinas, vol. 5, 2005. Disponível em: <www.cedes.unicamp.br>. Acesso em: 

29 set. 2015. 

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS. Geografia. Secretária da Educação 

Fundamental. Terceiro e Quarto Ciclos do Ensino Fundamental. Brasil, 1997. 

CAVALCANTI, Lana de Souza. Geografia, Escola e Construção de Conhecimentos. 

Papirus: Campinas-SP, 1998 (Coleção Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico). 

CASTELLAR, Sonia Maria Vanzella (org.). Educação Geográfica: teorias e práticas 

docentes. São Paulo: Contexto, 2005. 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Introdução. Volume 1. Brasília: MEC/SEF, 1997. 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

primeiro e segundo ciclos do ensino fundamental: Caracterização da Área de Geografia. 

Brasília: MEC/SEF, 2000. 



 
271 

SANTOS. Milton. Metamorfoses do espaço habitado. Fundamentos teóricos e 

metodológicos da Geografia. São Paulo. Hucitec, 1994. 

CASTROGIOVANNI, A. C. Ensino de Geografia: práticas e textualizações no cotidiano. 

Porto Alegre. Mediação, 2009. 

HAESBAERT, R. (1999): Região, diversidade territorial e globalização. GEOgraphia – 

Ano. 1 – No 1 – 1999. 

LEITE, A. F. O Lugar: Duas Acepções Geográficas. Anuário do Instituto de Geociências – 

UFRJ, 21, p. 9-20,1998. 

RAFFESTIN, C. (1993) [1980]: Por uma Geografia do Poder. São Paulo: Ática. 

SANTOS, M. (1996) A Natureza do Espaço. São Paulo: Hucitec. 

TUAN, Y. -F. Espaço e Lugar: a perspectiva da experiência. São Paulo: DIFEL, 1983. 

GOMES, P. C. C. O conceito de região e sua discussão. In: CASTRO, I. E.  et al.  (Org.). 

Geografia: conceitos e temas. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. 

MORAES, Antonio Carlos Robert. Geografia: pequena história crítica. 5ª ed. 

São Paulo: Hucitec, 1986. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
272 

AS FOTOGRAFIAS AÉREAS NO ENSINO DE 

GEOGRAFIA AMBIENTAL: UM ESTUDO DE CASO 

COM DISCENTES DO CURSO TÉCNICO EM MEIO 

AMBIENTE EM CURITIBA/PR 
The aerial photographs in teaching Environmental Geography: a case study with students of 

the technical course in environment in Curitiba/PR  

 

Ramon de Oliveira Bieco Braga52 

 

Eixo Temático: Geografia e Ensino 

Resumo 
O uso das geotecnologias em sala de aula possibilita aos discentes, da disciplina de Geografia, o 

aprimoramento do conhecimento desenvolvido pelo docente, pois diante deste recurso didático é 

possível visualizar o terreno em dimensões espaciais mais atrativas, estimulando assim uma visão 

abrangente dos aspectos físicos e sociais da região fotografada. Desse modo, objetiva-se sensibilizar a 

acuidade visual, no processo de foto-leitura e foto-análise de fotografias aéreas, dos alunos que 

cursaram a disciplina Geografia Ambiental, em 2015, no curso Técnico em Meio Ambiente do 

Colégio Estadual Homero B. Barros, localizado em Curitiba/PR. A pesquisa justifica-se em consolidar 

nos discentes o conhecimento técnico e científico, possibilitando aos mesmos aprimorarem sua 

acuidade visual ao que concernem os processos de foto-leitura e foto-analise das fotografias aéreas. A 

matriz metodológica aplicada foi à qualitativa, ocorrendo visita em campo e a utilização de imagens 

disponíveis no software Google Earth que possibilitou a elaboração de uma chave de interpretação. Os 

resultados obtidos demonstram que o processo de foto-análise consolidou a perspectiva nos discentes 

de que o espaço representado apresenta áreas de solo exposto, bem como campos, cultivos e culturas 

que se encontram circunscritos entre as manchas urbanas que se desmembram em aglomerados e 

outrora em edificações isoladas. Concluiu-se que o software Google Earth possibilitou aos docentes, 

da rede pública de ensino, desenvolverem atividades de foto-leitura e foto-análise de fotografias 

aéreas, pois o software possui licença gratuita de uso, bem como permite ao usuário exportar as 

fotografias aéreas para arquivos de extensão JPG, além do mesmo apresentar fácil manuseio para 

usuários leigos. 

Palavras-chaves: Fotografia Aérea; Foto-leitura; Foto-análise; Metodologia de Ensino em Geografia; 

Curso Técnico em Meio Ambiente; 

  

Abstract 
The use of geotechnologies in the classroom allows students, the discipline of geography, the 

improvement of the knowledge developed by the teacher, because before this didactic feature you can 

see the terrain in spatial dimensions more attractive, thus stimulating a comprehensive overview of the 

physical and social aspects of the area photographed. In this way, the goal is to raise awareness of 

visual acuity, in the process of photo-reading and photo-analysis of aerial photographs of the students 

                                                 
52 Mestre em Geografia (UFPR). Professor de Geografia na rede pública de ensino do Paraná. E-mail: 

ramonbieco@hotmail.com. 
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who attended the Environmental Geography discipline, in 2015, technical course in Environment of 

State College Homer B. Barros, located in Curitiba/PR. The research is justified to consolidate in 

students the technical and scientific knowledge, allowing the same improve eyesight to which regard 

the processes of photo-reading and photo-analysis of aerial photographs. The methodology was 

applied to the qualitative matrix, occurring in the field visit and the use of images available on Google 

Earth software that enabled the development of a key of interpretation. The results obtained show that 

the process of photo-analysis consolidated perspective in students of that space represented areas of 

exposed soil features, as well as fields, crops and crops that are circumscribed between the urban 

stains that can break down into clusters and once in isolated buildings. It was concluded that the 

software Google Earth allowed to teachers, public schools, develop activities of photo-reading and 

photo-analysis of aerial photographs, because the software has free license of use, as well as allows the 

user to export the air photos to JPG extension files, besides the same present easy handling for lay 

users. 

Palavras-chaves: Aerial Photography; Photo-reading; Photo-analysis; Teaching Methodology in 

Geography; Technical course in Environment; 

 

Introdução 

Geotecnologias são técnicas que possibilitam a compilação de dados e informações 

coletados em campo (dados hipsométricos, nível do mar, tipologia fitogeográfica, etc.) que 

sistematizados em um ambiente digital – software, consolidam um Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) que, com base em projeções cartográficas, contribui com o planejamento 

econômico e urbano, bem como auxilia no mapeamento de doenças e análises de riscos e 

vulnerabilidades socioambientais (SILVA, CARNEIRO, 2012). 

Desse modo, observa-se que nas últimas décadas, conforme expõem Disperati e 

Oliveira Filho (2005), o uso de fotografias aéreas, consideradas resultantes da aplicação das 

geotecnologias, tem sido uma prática frequentemente utilizada nos setores públicos e 

privados, sobretudo em cursos de qualificação profissional de nível técnico, tecnólogo, 

graduação e pós-graduação. 

Assim sendo, segundo Silva e Carneiro (2012), as fotografias aéreas possibilitam, no 

ensino da disciplina de Geografia, o aprimoramento do conhecimento desenvolvido pelo 

docente nos discentes, pois diante do recurso é possível visualizar o terreno em dimensões 

espaciais mais atrativas aos discentes, estimulando assim uma visão abrangente dos aspectos 

socioambientais. 

Diante da conjuntura exposta, afere-se que o uso das fotografias aéreas como 

instrumento de ensino da Geografia, pode ser aplicado tanto na Educação Básica (Ensino 

Fundamental e Ensino Médio) e na Educação Profissional (cursos de nível técnico, tecnólogo, 

graduação e pós-graduação), conforme utilizado na prática que é relatada na presente 

pesquisa. 
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Argumenta-se ainda que, segundo Pontuschka, Panganelli e Cacete (2009), a 

Geografia é uma disciplina que contribui com a formação escolar do discente, aprimorando e 

desenvolvendo a consciência espacial dos mesmos. Portanto, no ensino técnico, a disciplina 

Geografia Ambiental desenvolve e aprimora, nos discentes, a percepção dos riscos e 

vulnerabilidades socioambientais em analisar e avaliar os impactos ambientais provenientes 

do uso e ocupação do espaço geográfico. 

Nesse contexto, a pesquisa objetivou sensibilizar a acuidade visual no processo de 

foto-leitura e foto-análise de fotografias aéreas, dos alunos que cursaram a disciplina 

Geografia Ambiental, que frequentaram o segundo período do curso Técnico em Meio 

Ambiente, no Colégio Estadual Homero Baptista de Barros, localizado no município de 

Curitiba/PR, durante o ano letivo de 2015. 

A pesquisa justifica-se em consolidar nos discentes o conhecimento técnico e 

científico, possibilitando aos mesmos aprimorarem a acuidade visual ao que concernem os 

processos de foto-leitura e foto-analise das fotografias aéreas. 

 

Elementos da Fotogrametria e o processo de Fotointerpretação  

Segundo Andrade (1998, p.01), Fotogrametria é a ciência e também a arte em obter 

informações com base no registro, mensuração e interpretação de imagens, isto é, o processo 

de foto-analise e fotointerpretação. 

Desse modo, Arcanjo (2011, p.30) afirma que o processo inicial de foto-leitura 

abrange o “reconhecimento das diversas feições registradas nas imagens”, possibilitando 

assim o processo de foto-análise que se caracteriza pela identificação das feições topográficas, 

bem como o reconhecimento as delineações positivas, negativas e assimétricas da superfície 

terrestre. 

Assim sendo, é possível identificar claramente algumas feições da superfície terrestre 

ao observar uma fotografia aérea, conforme é apresentado na Figura 1, que se trata de uma 

fotografia aérea extraída no software Google Earth. 

Na Figura 1, observa-se que existem diferentes formas, texturas e cores que 

representam aspectos físicos naturais e artificiais presentes no uso e ocupação da superfície 

terrestre. Na cor azul escuro, é possível identificar a presença de um corpo hídrico que, nesse 

exemplo, é o Rio Nilo no Egito. Identifica-se também a presença da mancha urbana de 

algumas cidades, caracterizada pela presença de formas irregulares, com predomínio da cor 

cinza e a existência de edificações e arruamento. Na mesma Figura, é possível identificar 
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ainda áreas de cultivo e plantação, com formas regulares e tonalidades variantes entre verde 

escuro e verde claro. 

 

Figura 2 – Fotografia aérea de um trecho do Rio Nilo no Egito 

 
Fonte: Google Earth, 2016; Organizado: Autor, 2016 

 

Com base no exemplo elucidado na Figura 01, ratifica-se que as fotografias aéreas 

disponibilizadas no software Google Earth, são promissoras no ensino de Geografia 

Ambiental, sobretudo como ferramentas que possibilitam o desenvolvimento da foto-leitura e 

foto-análise. 

De acordo com Soares Filho (2000, p.16), a nomenclatura foto-leitura é atribuída ao 

processo de identificação dos objetos e feições presentes em uma fotografia, facilitando desse 

modo o processo de interpretação dos elementos que compõem o espaço que é representado 

na mesma, enquanto que a foto-análise é o processo que estuda as zonas homólogas53 entre as 

imagens, buscando elementos, objetos e texturas que convergem em uma leitura singular, 

baseada em evidencias ou propriedades semelhantes. 

                                                 
53 Zonas homólogas são áreas formadas pela repetição dos mesmos elementos textuais e a mesma estrutura 

(ARCANJO, 2011, p.30). 
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Desse modo, a leitura dos objetos e feições da fotografia possibilita à identificação 

dos elementos tangentes a malha viária, corpos hídricos e vegetação arbórea, bem como áreas 

de reflorestamento, indústria, edificações isoladas, cultivo e campos. 

Diante do exposto, apresenta-se na Figura 02 outro exemplo de fotografia aérea 

extraída do software Google Earth. A Figura 02 demonstra a área do Zoológico em Lujan, na 

Argentina, conhecido internacionalmente por ser um Zoológico que permite aos visitantes 

interagirem com alguns animais. 

 

Figura 2 – Fotografia aérea do Zoológico de Lujan na Argentina 

 
Fonte: Google Earth, 2016; Organizado: Autor, 2016 

 

Assim sendo, ao realizar os processos de foto-leitura e foto-análise da Figura 02, é 

possível identificar objetos e feições da superfície terrestre como, por exemplo, edificações e 

veículos automotores no interior do Zoológico, bem como é possível identificar a rodovia 

principal e suas vias adjacentes, além das feições fitogeográficas que possibilita ao observador 

visualizar as áreas arborizadas. 

Portanto, é possível afirmar que os processos de foto-leitura e foto-análise 

desenvolvem-se simultaneamente, pois ao identificar os objetos e feições físicas, o observador 

realiza uma análise dos elementos presentes na fotografia aérea. 
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Assim sendo, com base nas definições expostas, afere-se que as práticas de foto-

leituras, foto-análises e fotointerpretação são processos similares que objetivam reconhecer as 

feições geográficas do espaço, com o objetivo de realizar uma análise crítica do uso e 

ocupação do espaço geográfico. 

 

Metodologia 

O encaminhamento metodológico deu-se em três etapas, sendo que na primeira 

ocorreu uma pesquisa bibliográfica acerca do temário “o uso de fotografias aéreas no ensino 

de Geografia”; e “estratégias de foto-leitura e foto-análise de fotografias aéreas”, bem como 

ocorreu à sistematização da pesquisa, isto é, o docente elaborou a atividade conforme o 

amparo legal da Secretaria de Estado de Educação do Paraná (SEEDPR), bem como em 

conformidade com o Plano do Curso Técnico em Meio Ambiente, aprovado pelo Núcleo 

Regional de Curitiba da SEEDPR. 

Após o planejamento das atividades, a segunda etapa da pesquisa consistiu-se em 

apresentar para os discentes que cursavam a disciplina Geografia Ambiental do curso Técnico 

em Meio Ambiente, no ano letivo 2015, os conceitos relacionados ao processo de 

interpretação de fotografias aéreas e a relevância da prática para o exercício profissional do 

Técnico em Meio Ambiente. 

Nesse momento, foram dedicadas duas aulas de 50 minutos cada, para a exposição 

do conteúdo teórico e foi solicitado aos discentes que se dividissem em equipes de no máximo 

6 integrantes. 

Conforme o planejamento realizado na primeira etapa da pesquisa, utilizou-se da 

matriz metodológica qualitativa para nortear o processo de foto-leitura e foto-análise das 

fotografias aéreas. 

Devido à ausência de recursos financeiros para o desenvolvimento da pesquisa, 

utilizou-se das fotografias aéreas disponibilizadas no software Google Earth. Assim sendo, foi 

solicitado as equipes que pesquisassem no software Google Earth o limite entre os municípios 

de Curitiba/PR e Piraquara/PR, e exportassem posteriormente a imagem para um arquivo 

“jpg” para posterior impressão, resultando na representação da  Figura 03. 

Na sequencia, após uma semana, foi realizada uma visita em campo para auxiliar o 

processo de foto-leitura e foto-análise da fotografia aérea. Assim, ressalva-se que a visita 

ocorreu no período matutino de um sábado de inverno, devido ao baixo movimento de 

veículos nas rodovias BR-116 e PR-415. 
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Diante do exposto, o docente levou os discentes a percorrerem a BR 116 

(percorrendo do sul de Curitiba sentido norte da rodovia BR-116) até chegar no centro do 

município de Piraquara/PR, com posterior retorno pela Rodovia Deputado João Leopoldo 

Jacomel (via rodovia PR 415 sentido Curitiba), conforme pode ser observado na Figura 03. 

 

Figura 3 – Fotografia aérea utilizada no processo de foto-leitura e foto-análise 

 
Fonte: Google Earth, 2016; Organizado: Autor, 2016 

 

Salienta-se, que foram realizadas paradas orientadas, para que os discentes 

identificassem corpos hídricos, vegetação, edificações, dentre outros elementos para posterior 

confecção de uma tabela denominada “chave de interpretação”, apontado os principais 

elementos do espaço geográfico, de acordo com textura, cor, dentre outros elementos. 

Segundo Florenzano (2011), atribui-se a nomenclatura “chave de interpretação” a 

sistematização de informações como cor, textura, forma e convergências de evidências que 

denotam a interpretação e reconhecimento de elementos físicos do espaço geográfico, a fim 

de auxiliar o processo de foto-leitura e foto-análise de fotografias aéreas. 

Para tanto, posteriormente à aula de campo, os discentes voltaram para a sala de aula 

e com o auxílio do docente, coletivamente confeccionaram a “chave de interpretação”, 

momento que durou uma aula de 50 minutos, que norteou um debate sobre o uso e ocupação 

do solo no espaço estudado. 
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Diante do exposto, argumenta-se que a elaboração coletiva de uma “chave de 

interpretação”, com base no processo de foto-análise e foto-leitura de uma fotografia aérea, 

enriquece o ensino da disciplina de Geografia na educação básica e profissional. 

 

Resultados e Discussões 

Após a realização da visita em campo, os discentes produziram a “chave de 

interpretação” que, apresentada na Tabela 1, possibilitou a identificação de alguns temas que 

foram classificados de acordo com a cor, forma, textura e convergências de evidências de 

todas as feições observadas na fotografia aérea. 

Diante o exposto, relata-se que os discentes desenvolveram a atividade 

coletivamente, com o auxílio e estimulo do docente, que projetou a fotografia aérea na parede 

da sala de aula, com o uso do aparelho datashow. 

O desenvolvimento da atividade deu-se com base em questionamentos do docente 

que indagava os discentes quanto: a) existem percursos hídricos que podem ser observados na 

fotografia aérea? b) esses percursos hídricos apresentam que cor? c) qual é a forma do 

percurso hídrico? d) qual é a textura do percurso hídrico? e) quais são os elementos que 

convergem a evidências que realmente configuram a presença dos recursos hídricos? 

Logo, salienta-se que a leitura (interpretação) desses elementos/objetos deu-se, 

sobretudo devido às feições dos mesmos que, conforme evidenciado na Tabela 01, apresentou 

evidencias que elucidaram a identificação desses fenômenos na fotografia aérea. 

Desse modo, utilizando-se da mesma estratégia, foi possível identificar os seguintes 

temas: rio; represa ou lago; área de inundação; rodovia ou BR; floresta ombrófila mista 

aluvial; vegetação arbustiva e arbórea natural; reflorestamento; cultura; campo ou pastagem; 

mancha urbana; edificações isoladas; indústrias; estradas secundárias; e solo exposto; 

Assim sendo, o processo de foto-análise consolidou a perspectiva nos discentes de 

que o espaço representado apresenta áreas de solo exposto, bem como campos, cultivos e 

culturas que se encontram circunscritos entre manchas urbanas que se desmembram em 

aglomerados e outrora em edificações isoladas. 
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Tabela 1 – Chave de interpretação elaborada pelos discentes do curso Técnico em Meio 

Ambiente 

TEMA COR FORMA TEXTURA CONVERGÊNCIA DE 

EVIDÊNCIAS 

Rio Verde Regular Lisa Mata ciliar 

Represa / Lago Verde Regular Lisa Homogeneidade 

Área de inundação Verde Regular Lisa Rio próximo 

Rodovia / BR Cinza Regular Lisa Cor/continuidade 

Floresta Ombrófila Mista Aluvial Verde Irregular Rugosa Rio 

Vegetação Arbustiva e Arbórea 

natural 

Verde Irregular Rugosa Cor heterogênea 

Reflorestamento Verde Regular Lisa Cor homogênea 

Cultura Marrom Regular Lisa Cor homogênea 

Campo / Pastagem Marrom Regular Lisa Cor homogênea 

Mancha Urbana Branco Irregular Rugosa Arruamentos/Edificações 

Edificações isoladas Branco Regular Lisa Cor homogênea 

Indústria Branco Regular Lisa Cor homogênea 

Estradas secundárias Branco Regular Lisa Cor homogênea 

Solo exposto Branco Regular Lisa Cor homogênea 

Organização: Autor, 2016 

 

Salientou-se ainda que algumas regiões apresentam risco de inundação, devido a 

mancha urbana localizar-se em alguns momentos próxima as áreas de rios meandrantes. 

Nesse sentido, ainda foi possível identificar que, no espaço representado, existe uma 

expressiva presença de vegetação que delineia os recursos hídricos como a mata ciliar, assim 

como espaços de reflorestamento, onde em campo foi possível identificar a plantação de 

Pinos, além da considerável e nítida presença da Floresta Ombrófila Mista que estrutura a 

estratificação florística da região. 

Ressalvou-se ainda que a rodovia principal encontra-se presente em um espaço de 

vegetação natural, com consideráveis pontos de solos expostos, bem como contribuindo com 

a expansão do contingente urbano que cresce aparentemente para os espaços de mananciais. 

Argumenta-se que nem todos os discentes tiveram facilidade de identificar alguns 

temas, pois enquanto alguns temas encontravam-se evidentes, outros não se apresentavam tão 

evidentes. Logo, observou-se que esses discentes aceitavam a opinião do coletivo e, após um 

breve momento, conseguiram identificar os temas conforme o reconhecimento das 

convergências e evidencias dos elementos enumerados. 
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Considerações Finais 

Após a realização da pesquisa, conclui-se que o software Google Earth possibilita 

aos discentes da rede pública de ensino, que carecem de infraestrutura digital, desenvolverem 

atividades de foto-leitura e foto-análise de fotografias aéreas, pois o software possui licença 

de uso gratuita, bem como permite ao usuário exportar as fotografias aéreas para arquivos de 

extensão JPG, além do mesmo ser de fácil manuseio para usuários leigos. 

Salienta-se que as estratégias de ensino apontadas na pesquisa, isto é, a aula de 

campo articulada com a foto-leitura e foto-análise de fotografias aéreas, tiveram um resultado 

satisfatório no processo ensino-aprendizagem, pois foi possível atingir o objetivo proposto 

que fora estipulado no início da pesquisa, isto é, aprimorar a acuidade visual dos discentes ao 

que tangencia o processo de foto-leitura e foto-análise de fotografias aéreas. 

Sugere-se aos docentes que eventualmente poderão reproduzir ou desenvolver uma 

atividade similar à apresentada na pesquisa, que os discentes não precisam necessariamente 

imprimir a fotografia aérea, pois a prática pode ser substituída pela consulta do material em 

meio digital, podendo ser visualizado em smartphones e tablets, sendo que o software Google 

Earth não é singular na plataforma dos microcomputadores, podendo ser instalado nos 

aparelhos anteriormente citados. 

Diante do exposto, sugere-se também aos docentes de Geografia, não somente dos 

cursos técnicos, mas também da Educação Básica – Ensino Fundamental II e Ensino Médio, 

que os mesmos utilizem as fotografias aéreas do software Google Earth para elaboração de 

chaves de interpretação, a fim de auxiliar no processo de foto-leitura e foto-análise das 

fotografias aéreas, a fim de sensibilizar a acuidade visual dos discentes e também aprimorar a 

noção espacial dos mesmos, sendo esse último argumento, elemento presente no objetivo de 

ensino da Geografia Escolar. 

Assim sendo, na presente pesquisa optou-se por utilizar uma tabela para sistematizar 

os elementos que foram identificados, mas conforme o objetivo da atividade ou da pesquisa, 

ainda pode ser utilizado formas textuais organizadas em tópicos ou os discentes podem 

pontuar símbolos na fotografia aérea e posteriormente elaborar uma legenda, apontando os 

corpos hídricos, áreas de edificações, dentre outras características do espaço geográfico. 

Argumenta-se ainda que os discentes podem realizar um mapeamento de uso e 

cobertura do solo, com base na identificação dos temas das fotografias aéreas, sendo a 

atividade de similar objetivo do processo de foto-leitura e foto-análise. 
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Ao que tangencia o exercício profissional do Técnico em Meio Ambiente, afere-se 

que a prática desenvolvida é relevante para o processo de tomada de decisão, ao que tangencia 

o planejamento ambiental, urbano, econômico, dentre outras áreas de atuação do Técnico em 

Meio Ambiente. 
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UM DEBATE ENTRE UM POSSÍVEL OBJETO DE 

ESTUDO PARA A GEOGRAFIA E SUA RELAÇÃO 

COM O ENSINO 

A discussion between a possible study object for geography and its relation to education 

 

Carolina Zundt Correa54 

 

Eixo Temático: Geografia e Ensino 

Resumo 
Tal artigo foi baseado nas pesquisas de mestrado sobre o objeto de estudo da geografia: análise do 

conceito segundo os professores da rede pública de ensino de Londrina-PR, do ano de 2014, na área de 

política, filosofia e história da educação. Diante as mais variadas linhas epistêmicas da ciência 

geográfica, retomar a essência da ciência e entender os processos que a cercam não pode ser 

considerado algo distante de qualquer pesquisa na área. Quando nos referimos ao estudo do objeto da 

Geografia, podemos nos remeter a vários discursos que podem deixar dúvida, no sentido de entender a 

importância desse tema, tendo em vista as vastas obras já publicadas e as ramificações mais variadas 

de linhas que tentam traçar conceitos unívocos e ao mesmo tempo divergentes, sobre o tema. Para não 

cair na discussão infinda, em relação ao assunto, o propósito do artigo é entender a conexão do objeto 

de estudo da Geografia com a área de ensino.  

Palavras-chave: Objeto de estudo da geografia; Geografia e ensino; Ciência e epistemologia.  

 

Abstract 
This article was based on the master's research on the geography of the object of study: analysis of the 

concept according to the teachers of public schools of LondrinA, in the year 2014 in the area of 

politics, philosophy and history of education. On the various epistemic lines of geographical science, 

resume the essence of science and understand the processes that surround it can not be considered 

something far from any research in the area. When we refer to the study of geography object , we can 

refer to several speeches that can leave no doubt in order to understand the importance of this issue , in 

view of the vast works already published and the most varied branches of lines that attempt to draw 

univocal concepts and at the same time divergent , on the subject . Not to fall into endless discussion 

on the matter, the purpose of the article is to understand the object of study of Geography connection 

with the teaching area.  

Keywords: geography study object; Geography and education; Science and epistemology. 

 

Introdução 

O presente trabalho vem das pesquisas parte da dissertação elaborada para o mestrado 

em educação da Universidade Estadual de Londrina que tem como tema o objeto de estudo da 

                                                 
54 Mestrado em Educação e graduação em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina. 
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Geografia na visão dos professores nos anos finais do ensino fundamental. O trabalho analisa 

os aspectos contidos em um projeto de formação humana, inerentes nos modos de produção 

da sociedade, das conformações econômicas das novas formas de estrutura capitalista. Desta 

forma foi possível por meio das análises das entrevistas, e das considerações elaboradas nos 

dois primeiras capítulos chegar ao que se coloca como prioritário na Geografia em sala de 

aula.  

Um dos questionamentos mais comuns à pesquisa era, porque tratar do objeto de 

Geografia para o ensino? Várias indagações foram feitas como de pessoas que achavam 

desnecessário tratar da questão uma vez que os currículos escolares oficiais já estabeleciam tal 

critério. Ou que o tema há muito tempo, debatido pelos autores, já havia claramente sido 

estabelecido.  

Porém a ciência não é uma coisa acabada. Ao longo do tempo, as ciências, produzindo 

ramos imprescindíveis ao desenvolvimento humano, se desmembram pelas complexificações 

sociais e se constituem em especialidades, ou seja, criam saberes cada vez mais específicos. E 

isso faz com que o ensino de Geografia tenha a necessidade de se adequar sua aos 

fundamentos em uma ou mais disciplinas cientificas, na correlação escolar/disciplina 

científica e considerar a peculiaridade da primeira enquanto organização dos conhecimentos 

para fins de ensino.  

O objeto de estudo da Geografia, mesmo sendo tema não pacífico entre os autores 

estudados, é um tema que se amplia e se sistematiza, acompanhando a própria evolução da 

sociedade e dos conhecimentos advindos das ciências, assim como das mudanças promovidas 

por meio dos modos de produção que determinam necessidades, compreensões e resoluções 

para os novos desafios da sociedade. 

A Geografia como componente de um currículo escolar, pode nos trazer as 

evidências de uma necessidade de mudança dos paradigmas que formam uma sociedade. 

Desta forma a problematização do trabalho se deu por meio da discussão da importância de 

entender o que é Geografia (debate que tange o seu objeto) e para que serve a Geografia, 

criando uma interdependência entre a concepção de formação humana, ou no processo 

educativo e escolar e a importância do estudo da Geografia para as novas gerações.  

Por isso vamos, nesse artigo, discutir o debate entre objeto de estudo da geografia 

principalmente tendo como base os autores que por meio de vastas obras almejaram a luz da 

ciência geográfica, reiterar conceitos chaves em relação ao seu objeto. Além de autores como 

Moreira, Moraes, Mendonça as apreciações elaboradas por Santos serão alvo da pesquisa, 
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devido a sua grande importância no debate “o que é a Geografia?”, uma vez que para tratar do 

assunto é imprescindível não recorrer ao autor. 

Desenvolvimento, um debate entre disciplina científica, disciplina escolar 

A relevância que o saber cientifico na repercussão ao longo dos anos para a sociedade, 

tornar-se o que temos de mais avançado em relação ao conhecimento hoje. O conhecimento 

científico, apesar de não desconsiderar os saberes “rudemente” constituídos55 (como a arte e o 

senso comum), está estreitamente ligado à filosofia e dela se diferencia apenas enquanto 

exigência de uma sistematização e comprovação da “verdade”: “[...] a ciência estabelece leis 

para que sejam comprovadas as verdades dos fenômenos ou fatos existentes no planeta” 

(MENDONÇA, 1997, p. 14).  

Milton Santos (1988, p. 116) aponta que cada ciência possui seu objeto de estudo. O 

autor verificou que esse elemento deve ser descrito para organizar a visão nuclear do todo, 

sendo, portanto, “imutável” e responsável por orientar uma ciência. Para Santos, qualquer 

saber humano é condição para a constituição fundamental de uma “sociedade total”. Cada 

ciência se ocupa de um aspecto, mesmo considerando uma sociedade global, que leva em 

consideração o princípio de unidade de ciência.  

O fato de essa realidade total, que é a sociedade, não se apresentar a cada um 

de nós, em cada momento e em cada lugar, senão sob um ou alguns dos seus 

aspectos, justifica a existência de disciplinas particulares. Isso não desdiz o 

princípio da unidade da ciência, apenas entroniza outro princípio 

fundamental, que é o da divisão do trabalho científico (SANTOS, 1986, p. 

115). 

 

A partir desta constatação, podemos aferir que há um objeto específico de estudo para 

cada área ou ramo do conhecimento científico. Sem a delimitação do objeto de estudo da área 

da ciência em particular, podemos cair no perigo de estender as análises à esfera do infinito.  

Para não cair nesse risco, esclarecendo-se o objeto, devem-se definir as categorias e as 

formas analíticas que mudam o ângulo e a significação do objeto. Esses elementos serão 

responsáveis pelo funcionamento e evolução dessa ciência. Da mesma forma, devemos 

entender que as categorias não se restringem ao objeto, assim como o objeto não se restringe 

às categorias, pois os objetivos a serem mapeados pelas categorias e os objetivos descritos 

pelo objeto são estritamente diferentes (SANTOS, 1986).  

                                                 
55 Rudemente referente ao fato de perseguir o ser humano em sua forma mais primitiva. 
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Partindo dessa perspectiva, podemos inferir que a história das disciplinas constitui-se 

enquanto campo específico de investigação. Tentaremos ao longo deste estudo enfrentar as 

questões que permitam constatar essa peculiaridade.  

SANTOS (1990, p. 21), defendeu que a história das disciplinas escolares poderia ser 

considerada como “um novo campo de estudos e pesquisas”, cujas investigações – buscam 

explicações para as “transformações ocorridas em uma disciplina ao longo do tempo”, 

possibilitando, com isto, a identificação dos “fatores mais diretamente ligados às mudanças de 

conteúdo e método de ensino – podendo propiciar a articulação de propostas mais consistentes 

de alteração ou implementação de mudanças curriculares”. 

Tais mudanças relativas às disciplinas científicas também influenciam os pressupostos 

educacionais para as disciplinas escolares, pois a escola está diretamente ligada ao problema 

da ciência, que se configura enquanto um saber metódico, sistematizado (SAVIANI, 2011, p. 

14). Por isso a tentativa de estabelecer um possível objeto para a ciência geográfica, e 

entender sua relevância para a educação enquanto formação ou para o saber escolar, nos faz 

encarar a necessidade de reafirmar uma identidade para a Geografia.  

Porém a dificuldade em estabelecer tal objeto, ou um núcleo sobre o qual esse ramo 

específico da ciência se debruçaria, está principalmente nas contingências sociais de cada 

período histórico. Para fazermos este elo tomaremos como base a obra de Moreira intitulada, 

O discurso do avesso: para a crítica da Geografia que se ensina, escrita em 1987, que critica 

as metodologias que possuem um viés “tradicionalista” e “livresco”, em sala de aula e não 

transcorrem as reais propostas da ciência. 

Para Moreira (1987) as categorias sobre as quais se ergue o discurso geográfico 

tradicional compõe-se entre: paisagem, relação, organização, homem, meio. Porém tais 

categorias trazem consigo uma vagueza e opacidade enquanto formação da concepção de 

vida, de sociedade e de mundo, por apresentarem entre elas um discurso de “fronteiras 

imprecisas”.  

Moreira, 1987, p. 31, ainda salienta, o que torna a Geografia campo de interesse 

escolar, está em ser uma ciência que, por cair no risco teórico-metodológico de não se impor 

nas precisões categóricas, representa sempre o “saber oficial”, ou seja, o saber instituído pelo 

poder do estado e das classes dominantes. Sem qualquer elo concreto com a ciência 

geográfica.  

Isso, pois o autor analisa uma Geografia representada em sala de aula, no contexto em 

que se questionava muito as ideologias de soberania do estado nacional. Moreira (1987, p. 32) 
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nos fala que as ideias de Geografia tratadas nas escolas, eram envolvidas em conceitos tais 

como se, os mesmos pudessem  dar conta do que é “real”, ou do que é possível analisar 

enquanto algo estático, algo descritivo, assim como uma máquina fotográfica ou um pintor 

realista ortodoxo.  

O ensino escolar é o campo por excelência de efetuação dessas 

metamorfoses camaleônicas do Estado. E a Geografia que se ensina é um 

saber de arsenal privilegiado para este mister, uma vez que têm em comum, 

a Geografia e o Estado, o fato da ordenação espacial das coisas. (MOREIRA, 

1987, p. 33) 

 

Para dar conta de explicar os conceitos que se articulam à compreensão desses 

aspectos, podemos partir das propostas de Milton Santos que revela a Geografia como uma 

metadisciplina, ou seja, a mesma parte da necessidade de construir um objeto para a Ciência 

Geográfica como uma parcela autônoma e interdependente entre os saberes. Esta proposta 

aparece em várias de suas obras como: Por uma Geografia nova (1978); Natureza do espaço 

(1996); Por uma outra globalização (2000); metamorfose do espaço habitado (1988); 

Território e sociedade: entrevista com Milton Santos (2005) (HOLANDA, 2008, p. 70)  

Discussão o objeto da geografia, o que é? 

Para entender melhor tais aspectos, trataremos aqui de algumas das obras do autor que 

procuraram, em suas análises, discutir com muita clareza e propriedade as transformações 

ocorridas na Geografia, influenciadas pela nova ordem mundial imposta pela racionalidade do 

mercado.  

Para Holanda (2008) o grande desafio para o geógrafo hoje é separar a realidade total 

em um campo particular passível de ser autônomo, e que permaneça ao mesmo tempo 

integrado a realidade total. A autora relata que Santos (1996) prossegue uma reflexão 

apontando uma possibilidade de construção de uma teoria menor, que seria a meta Geografia, 

edificada por conjuntos de conceitos internos de suma importância para qualquer disciplina. 

Para Santos (2004, p. 46) “O objeto é, um dado que depois do exame permite a construção 

intelectual de sua realidade”.  

Em questão, a Geografia, enquanto um ramo cientifico, foi a que mais demorou em 

definir um objeto de estudo, dentre as ciências humanas, e passou muito tempo por 

negligenciar este problema. Influenciando nosso campo de interesse por outros especialistas, e 

determinando outras definições para seu desenvolvimento. 
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Se a ciência se define por seu objeto, nem sempre a definição da disciplina 

leva em conta esse objeto. Este é, particularmente, o caso da Geografia, cuja 

preocupação com seu objeto explícito – o espaço social – foi sempre deixada 

em segundo plano. Insistimos em que essa falha é uma das causas do seu 

atraso no campo teórico-metodológico [...] (SANTOS, 1986, p.114). 
 

Tomando então como ponto de partida a realidade de uma disciplina subordinada ao 

seu objeto e não ao contrário, a Geografia definiu o espaço como sua área de interesse. Porém, 

este espaço ao longo do tempo pode ser definido de várias formas, através dos pensamentos e 

ideologias atribuídas pelo poder social.  

 

A interpretação de espaço e sua gênese ou seu funcionamento e sua evolução 

depende de como façamos antes a correta definição de sua categorias 

analíticas, sem a qual estaríamos impossibilitando de desmembrar o todo 

através de um processo de análise, para reconstruí-lo depois através de um 

processo de síntese [...] Repetimos que o ato de definir, claramente, o objeto 

de uma ciência é também o ato de construir-lhes um sistema próprio de 

identificação das categorias analíticas que reproduzem, no âmbito da idéia, a 

totalidade dos processos, tal como eles se produzem na realidade. 

(SANTOS, 1986, p.117-118). 

 

Por isso é necessário entender, as categorias analíticas que nos permitem ver o todo 

como realidade e como processo e tratar de formular um sistema de conceitos. Neste ponto 

entendemos o objeto de estudo da Geografia como aquele que possui um núcleo, imutável 

responsável por orientá-la, porém com um ramo extenso de definições e teorias defendidas, 

formado por suas categorias. Tais categorias permeiam a definição analítica do objeto, 

constituindo a base para a teorização da ciência por meio das tendências. 

 

Para abrir um debate válido, a primeira pergunta que devemos fazer é a 

seguinte: podemos encontrar uma definição única dessa categoria espaço? 

Ou temos à nossa frente duas coisas diferentes a definir, isto é, o espaço 

como categoria permanente, ou seja, o espaço – o espaço de todos os tempos 

– e o espaço tal como hoje se apresenta diante de nós: nosso espaço, o 

espaço de nosso tempo. (SANTOS, 1986, p. 120) 
 

A esse respeito, Santos indaga se o espaço seria uma categoria permanente e universal, 

que atravessa o tempo e não algo que pertence a um tempo dado a um lugar dado, é fruto de 

uma combinação específica de cada lugar. Tais definições não podem ser imutáveis, fixas e 

eternas. O espaço seria um conjunto de relações realizadas por meio de funções e formas do 

passado e presente. “O espaço é, então, um verdadeiro campo de forças cuja aceleração é 

desigual. Daí porque a evolução espacial não se faz de forma idêntica em todos os lugares”. 

(SANTOS, 1986, p. 122).  
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E a essa definição de espaço, Santos (2004, p. 46) direciona o enfoque geográfico à 

existência dos objetos como sistemas e não apenas como coleções. Sua utilidade atual 

(passada, ou futura) vem do uso dos grupos humanos combinados com os que criaram ou que 

os herdaram das gerações anteriores.  

Por esse motivo a significação geográfica e o valor geográfico dado aos objetos 

desempenham um papel no processo social, exatamente por estarem em contiguidade 

formando uma extensão contínua, e sistemática na ação humana.   

O espaço, para o autor, pode ser definido, portanto, como um conjunto indissociável 

de sistemas de objetos e de sistemas de ações, um híbrido. São esses os dados que levam a 

caracterização do meio geográfico atual.  

 

A partir da noção de espaço como um conjunto indissociável de sistemas de 

objetos e sistemas de ações podemos reconhecer suas características 

analíticas internas. Entre elas, estão a paisagem, a configuração territorial, a 

divisão territorial do trabalho, o espaço produzido ou produtivo, as 

rugosidades e as formas-conteúdo. Da mesma maneira e com o mesmo ponto 

de partida, levanta-se a questão dos recortes espaciais, propondo debates de 

problemas como o da região e o do lugar, o das redes e das escalas. 

Paralelamente, impõe-se a realidade do meio com seus diversos conteúdos 

em artifício e a complementariedade entre uma tecnosfera e uma psicosfera. 

E do mesmo passo podemos propor a questão da racionalidade do espaço 

como conceito histórico atual e fruto, ao mesmo tempo, da emergência das 

redes do processo de globalização. O conteúdo geográfico do cotidiano 

também se inclui entre esses conceitos constitutivos e operacionais, próprios 

à realidade do espaço geográfico, junto à questão de uma ordem mundial e 

de uma ordem local. (SANTOS, 2004, p. 23) 

 
 

As colocações de Santos nos permite angariar ideias de uma possível classificação 

para as categorias estritamente ligadas ao espaço geográfico. A Geografia é, na visão do autor, 

o que cada qual faz dela, dando um exercício de fuga para sua significação. Por isso devemos 

falar de seu objeto e voltar à discussão para o espaço e nele encontrar categorias que 

permitem corretamente analisar e identificar a natureza desse espaço.  

A evolução do termo espaço, eleito como categoria imprescindível ao estudo da 

Geografia moderna, segue uma linha histórica de raciocínio, elaborada dês das concepções de 

Aristóteles até os autores da contemporaneidade. Para entender a concepção espacial da 

Geografia que concebemos hoje, é necessário entender o desenvolvimento dos trabalhos 

histórico-crítico, e as análises marxistas que vieram para observar no espaço as influencias do 

capital como instrumento de acumulação de poder. 
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Para Moreira (2007) a Geografia é uma ciência que tem por objeto uma categoria, 

regida pelas leis de uma formação econômica e social. Possui uma ordem de grande 

complexidade, porque se refere a movimentos determinados historicamente. Moreira, defende 

que o processo de desenvolvimento das sociedades humanas implica em um armazenamento 

contínuo de um arsenal de coisas produzidas pelos homens, por meio do trabalho e as 

modificações da natureza.  

Nas esferas do modo de produção capitalista, tipo de sociedade em que vivemos, os 

objetos espaciais são meios de produção e reprodução do capital, ou seja, veículos por meio 

dos quais a força de trabalho operária, produzindo a mercadoria, produz a mais-valia e a 

ampliação do capital.  

A formação espacial, para Moreira (2007), é um conceito de totalidade que pode 

ajudar os geógrafos em sua tarefa de analisar as formas de organização das sociedades nos 

diferentes tempos da história. Por isso o conceito de espaço não pode ser confundido com o 

tempo sideral (como o espaço de uma quadra de esportes), pois é composta por estruturas 

complexas e enquadradas no tempo histórico. Assim  

 

Repensar a Geografia a partir da formação espacial como categoria de 

descrição e análise da formação econômico e social é uma perspectiva que nos 

parece capaz de abrir caminhos. (MOREIRA, 2007, p. 30). 
 

Considerando que para Moreira o espaço é o ponto de partida das práticas geográficas, 

advindas dos modelos do modo de produção da sociedade, trataremos a seguir elencar as 

principais noções de categoria, que reafirmam a relação espacial ao contexto geográfico.  

Para Santos (1986) a noção de categoria apresenta múltiplo interesse, primeiro em não 

deixar de cair nos enfoques espacialistas e conduzir a uma análise do espaço segundo uma 

problemática privilegiando a totalidade espacial.  

Para Moreira (2007), as categorias espaciais que constroem a Geografia das 

sociedades, é um mesclado entre organização espacial, tecnificação, diversidade, unidade, 

contradição, regulação, mobilidade, hegemonia, recorte territorial, escala, regulação, 

urbanização, compreensão, a fluidificação, hibridismo e a (re)estruturação permanente do 

espaço.  

Essas categorias permeiam noções amplas para uma seguridade do espaço geográfico. 

Porém para o autor, eleger categorias como forma de representação (relação do intelectual 

com a realidade sensível) só faz sentido se essas apresentarem conceitos lógicos para o 

método e ensino de Geografia.  
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A Geografia é uma forma de leitura do mundo. A educação escolar é um 

processo no qual o professor e seu aluno se relacionam com o mundo através 

das relações que travam entre si na escola e das ideias. A Geografia e a 

educação formal concorrem para o mesmo fim de compreender e construir o 

mundo a partir das ideias que formam dele. (MOREIRA, 2007, p. 105) 
 

 

Constituída entre a relação homem-meio eixo epistemológico da Geografia, para 

adquirir feição geográfica, a relação homem-meio deve estruturar-se na forma combinada da 

paisagem, do território e do espaço, que com primado no espaço formam as categorias da 

Geografia.  

Analisar espacialmente o fenômeno implica antes descrevê-lo na paisagem e em 

seguida analisa-lo em termos de território, a fim compreender o mundo enquanto espaço. Mas 

na verdade quem faz essas transposições é a presença dos princípios lógicos, esses princípios 

se caracterizam como principio da: localização, distribuição, extensão, distância, posição e 

escala. Espaço, território e paisagem formam assim o rol das categorias de base de toda a 

construção e leitura geográfica das sociedades.  

 

Tudo na Geografia começa então com os princípios lógicos. Primeiro é 

preciso localizar o fenômeno na paisagem. O conjunto das localizações da o 

quadro da distribuição. Vem, então, a distância entre as localizações dentro 

da distribuição. E com a rede e a conexão das distâncias vem a extensão, que 

já é o principio da unidade do espaço (ou do espaço como principio da 

unidade). A seguir, vem a delimitação dos recortes dentro da extensão, 

surgindo o território. E, por fim, do entrecruzamento desses recortes surge a 

escala e temos o espaço construído com toda sua complexidade.(MOREIRA, 

2007, p. 117) 

 

 

Balizada nesse esquema teórico-metodológico, esta ideia para Moreira (2007, p. 118) 

ganha o formato explícito de uma forma de representação –a Geografia – que é das primeiras 

que se aprende na vida. E que, com o ensino e o conhecimento metódico, vira uma atitude de 

consciência crítica dos homens e das mulheres em sua busca de uma nova forma de 

sociedade.  

Para Santos o espaço geográfico é um Híbrido que traduz os equívocos da sociedade 

moderna em separar a natureza da cultura, deixando de um lado o objeto e de outro o sujeito-

sociedade. Mas as realizações concretas da história mostram que não se separa o natural e o 

artificial, o natural e o político, deve-se propor então outro modo de ver a realidade, pois, no 

mundo de hoje, é frequentemente impossível ao homem comum distinguir claramente as 
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obras da natureza e as obras dos homens e indicar onde termina o puramente técnico e onde 

começa o puramente social. (SANTOS, 2004, p. 101) 

Assim voltamos a máxima de uma forma genérica, que o espaço analisável reconstitui 

a historia de sua produção. Mas o processo de reprodução do qual o espaço participa é 

assumido pela luta de classes criada pelo próprio processo produtivo. Somente o estudo da 

história dos modos de produção e das formações sociais nos permitirá reconhecer o valor 

real de cada coisa no interior da totalidade.  

 

As origens do conhecimento das forças naturais estão ligadas ao começo de 

seu domínio sobre elas nas primeiras etapas da produção material. [...] Com 

base nos conhecimentos empíricos acumulados durante milênios surgem os 

embriões do conhecimento teórico e se formam as categorias lógicas 

indispensáveis para isso: as de qualidade, quantidade, espaço tempo e 

causalidade.  

Desde então até nossos dias o progresso do conhecimento teórico, inclusive 

as formas mais altas da atividade científica, aparece vinculado com as 

necessidades práticas dos homens (VÁZQUEZ, 1977, p. 215).  
 

 

Isso nos demonstra a garantia da inseparabilidade dos sistemas de objetos e dos 

sistemas de ações, eleitos por Santos como uma definição do espaço geográfico. Porém esses 

objetos não têm por si mesmos uma história nem uma Geografia, possuem isoladamente 

diversas histórias, fruto da produção intelectual e da imaginação intuitiva da experiência. Sua 

existência histórica depende de sua inserção em vários eventos, denominados por Santos, de 

ordem vertical. E sua existência geográfica acontece pelas relações sociais que se 

subordinam os objetos e mantém uma relação técnica de vizinhança com outros objetos, 

caracterizada como uma ordem horizontal, assim sua significação é sempre relativa.  

Para o autor esta noção seria uma proposta de forma-conteúdo para a Geografia, 

formando um correlato de ideias de mistos híbridos e de ideias de forma, e a cada evento os 

objetos se criam e se recriam na forma disponível mais adequada para a função no momento 

em que se dá.  

 

[...] a ideia de forma-conteúdo une o processo e o resultado, a função e a 

forma, o passado e o futuro, o objeto e o sujeito, o natural e o social. Essa 

ideia também supõe o tratamento analítico do espaço como um conjunto 

inseparável de sistemas de objetos e sistemas de ações. (SANTOS, 2004, p. 

103).  

 
 

A Geografia, viúva do espaço, não é uma ciência social como deveria ser. A 

Geografia, tal como ela é hoje, ajuda a manter e a desenvolver um “saber ideológico”, 
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enquanto as demais disciplinas espaciais fornecem os instrumentos, métodos e técnicas 

utilizados para tornar a realidade concreta a serviço do grande capital.  

E é somente com o estudo da história dos modos de produção e das formações sociais 

que nos permitirá ver o valor real de cada coisa no interior da totalidade. Sem privilégios ou 

privilegiados. O novo saber dos espaços deve ter a tarefa essencial de denunciar todas as 

mistificações que as ciências do espaço puderam criar e difundir (SANTOS, 1986, p. 215).  

 

Considerações finais 

Ao propor um debate sobre objeto da Geografia de forma renovada, os autores 

estudados, caracterizam o estudo das sociedades humanas como uma obra de permanente 

reconstrução do espaço herdado das gerações precedentes, levando em consideração os vários 

interesses de produção, como uma forma sintética das características internas do sistema dos 

objetos e das ações. 

Podemos chegar a conclusão que a significação do objeto de estudo da Geografia é e 

sempre será relativa. Pois sua utilidade vem do uso dos grupos humanos e sua correlação 

entre ordem mundial versus ordem local. A Geografia seria então o que cada qual faz dela, 

como propriamente colocou Santos (1988). E suas categorias de análises não fogem das leis 

que regem a formação econômica e social, e o processo de desenvolvimento da sociedade.  

De acordo com Moreira (2007) o rol das categorias de base de toda construção e 

leitura geográfica, é uma das primeiras coisas que se aprendem na vida. Portanto se as 

mesmas superarem o Híbrido que para Santos (2004) separa Natureza da cultura, objeto e 

sujeito-sociedade, chegaremos a uma atitude de consciência crítica. E com o ensino e o 

conhecimento metódico da geografia é possível evidenciar e clarificar a luta de classes e a 

compreensão da necessidade prática x necessidade científica, só assim é possível avançar e 

evoluir para uma sociedade sobrepujada na luta de classe.  
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ANÁLISE METODOLÓGICA E INTERPRETATIVA DE 

CARTOGRAFIA DO RELEVO DE PELOTAS/RS 

Methodological and interpretative analysis of cartography of the relief of Pelotas/RS 

 

Anderson Rodrigo Estevam da Silva56 

Moisés Ortemar Rehbein57 

 

Eixo Temático: Geografia Física, Geoprocessamento e Geotecnologias 

Resumo 
O artigo em questão está fundamentado nas orientações de Martinelli (2007; 2009) quanto à 

elaboração de mapas com o objetivo de analisar as representações cartográficas que constituem o 

mapeamento realizado por Silva e Rehbein (2015) de padrões de formas de relevo de ocorrência 

centro-nordeste de Pelotas/RS. Para tanto, é avaliada a metodologia cartográfica usada na realização 

dos mapas que propiciam a indicação de padrões de formas para que seja identificada a universalidade 

da transcrição gráfica; e interpretado os mapas para que seja explorada a comunicação e expressão 

espacial das informações geográficas representadas. Enquanto resultados, é apresentada a análise 

metodológica e interpretativa dos mapas – de hipsometria, clinografia, solos, litoestratigrafia e padrões 

de formas de relevo – que direcionam o mapeamento mencionado. 

Palavras-chave: Transcrição gráfica; Comunicação e expressão espacial; Padrões de formas de 

relevo. 

  

Abstract 
The article in the question is founded in the orientations of Martinelli (2007; 2009) about the 

elaboration of maps with the objective to analyze the cartography representations that constitute the 

mapping realized by Silva and Rehbein (2015) of patterns of landforms of occurrence central-northeast 

of Pelotas/RS. In order to do so, is evaluated the cartography methodology used in the realization of 

the maps that provide the indication of patterns of landforms to be identified the universality of the 

graphic transcription; and is interpreted the maps to be explored the spatial communication and 

expression of the geography information represented. As results, is presented the methodological and 

interpretative analysis of the maps – of hypsometry, slope, soils, lithostratigraphy and patterns of 

landforms – that direct the mentioned mapping. 

Keywords: Graphic transcription; Spatial communication and expression; Patterns of landforms. 

 

 

Introdução 

A cartografia temática, no âmbito da ciência geomorfológica, é fortemente requerida 

devido ao aporte representativo gráfico e espacial que ela possibilita acerca de um dado 
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compartimento de relevo estudado. Florenzano (2008, p.105) explica que o mapa, enquanto 

resultado da análise e interpretação geomorfológica, é, simultaneamente, “fonte de 

informação e um instrumento dela. É um instrumento de análise e síntese”. Sendo assim, cabe 

àquele que elabora o mapa geomorfológico deter-se à sintaxe da linguagem da representação 

gráfica, abordada, entre outros autores, por Martinelli (2009), a fim de melhor substanciar as 

informações geomorfológicas.  

Neste sentido, para além de fundamentar-se em pressupostos teórico-metodológicos 

que orientem a compartimentação de formas de relevo, a cartografia geomorfológica deve 

balizar-se em métodos cartográficos adequados, cuja aplicação prescinda de ambiguidade na 

expressão de objetos e fenômenos que serão cartografados. É necessário considerar, conforme 

aborda Oliveira (2007), que, de maneira genérica, o mapa tem de ser utilizado como uma 

linguagem gráfica que comunica e expressa espacialmente informações geográficas, e não 

como um mero recurso visual. Desse modo, para a elaboração de um mapa deve-se respeitar a 

Semiologia gráfica elaborada por Bertin, no tocante à transcrição das relações de diversidade, 

de ordem e de proporcionalidade, salientada por Martinelli (2007) como tarefa essencial da 

representação gráfica, as quais traduzem o tema do mapa mediante variáveis visuais (LE 

SANN, 2005). 

A partir dessas considerações, este artigo visa analisar os mapas de hipsometria, 

clinografia, solos e litoestratigrafia que constituem o mapeamento realizado por Silva e 

Rehbein (2015) de padrões de formas de relevo de ocorrência centro-nordeste do município 

de Pelotas/RS. Para isso, considera-se respaldo as orientações metodológicas de Martinelli 

(2007; 2009) quanto à organização de mapas. Ademais, intenciona-se enquanto objetivos 

específicos: avaliar a metodologia empregada na realização de cada um dos mapas objeto de 

estudo de modo a identificar o caráter universal da transcrição gráfica; e interpretar os mapas 

elaborados a fim de explorar a comunicação e expressão espacial das informações geográficas 

representadas.  

Em suma, elucidam-se aspectos metodológicos da cartografia temática mediante 

mapas que direcionam a indicação e mapeamento de padrões de formas de relevo. Entende-se 

ser o emprego adequado do método cartográfico o que permite o significado único à 

interpretação do mapa, isto é, a monossemia da linguagem gráfica. Dessa forma, o artigo em 

questão está subdividido em uma breve caracterização da área representada pelos mapas 

objeto de estudo, pressupostos teórico-metodológicos, análise metodológica e interpretativa, 

considerações finais e respectivas referências utilizadas. 
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Caracterização da área centro-nordeste do município de Pelotas/RS 

A parte centro-nordeste do município de Pelotas/RS, situada no extremo sul do Brasil, 

localiza-se no intervalo das coordenadas geográficas de longitude 52º32’33’’ e 52º15’15’’ 

oeste e latitude 31º23’27’’ e 31º45’19’’ sul. Sua área corresponde a 906,48km², cerca de 

56,3% do território municipal, e abarca quatro das nove divisões distritais da unidade 

municipal, de nome: Triunfo, Santa Silvana, Cerrito Alegre e Colônia Z/3 (Figura 1). 

 

Fonte: Anderson R. Estevam da Silva, 2016 

Estando regionalmente inserida em duas unidades morfoesculturais diferenciadas 

fundamentalmente quanto aos processos evolutivos, idade de formação e tipos de formas, 

conformam a área de estudo: o Escudo Sul-Rio-Grandense (ESRG), de idade 

Neoproterozóica, e com predomínio de padrões de relevo de vertentes íngremes; e Planície 

Costeira do Rio Grande do Sul (PCRS), de idade Cenozóica, e com superfícies planas ou 

pouco irregulares (Figura 1). As terras altas do ESRG constituem área-fonte de sedimentos 

para as terras baixas da PCRS. Estas terras baixas, como área agradacional de sedimentos, 

também apresentam deposição sedimentar resultante de eventos transgressivo-regressivos 

marítimos (após períodos glaciais) e lagunares (período atual), bem como aqueles decorrentes 

do extravasamento de cursos fluviais.  

Devido à contínua relação pretérita e atual entre clima e substrato rochoso, há 

ocorrência de relevo bastante denudado no ESRG, onde estão abrigadas as cabeceiras de 

Figura 4 – Mapa de localização de morfoesculturas no contexto distrital do município 

de Pelotas/RS - ocorrências centro-nordeste 
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drenagem de cursos fluviais com exutório na Lagoa dos Patos, Lagoa Pequena e Canal São 

Gonçalo. O condicionamento a um regime climático quente e úmido na atualidade contribui 

para que a área de estudo seja variada quanto aos seus tipos de solos, o que influencia na 

diversificação de seus possíveis usos e coberturas da terra. 

 

Pressupostos teórico-metodológicos 

Para a análise metodológica e interpretativa aqui intencionada, consideram-se as 

orientações de Martinelli (2007; 2009) para a elaboração de mapas, as quais se pautam no 

sistema semiológico monossêmico de Bertin. Segundo Martinelli (2009), este sistema 

compreende as relações passíveis de ocorrência entre os significados dos signos, do que se 

evidencia importante a visão de relações entre signos que significam relações entre objetos, 

após o controle da relação entre significado e significante dos signos. Tal sistema constitui-se 

como o domínio de operações mentais lógicas. 

O autor salienta que, diferentemente da imagem figurativa, a representação gráfica, 

dentro do referido sistema, é monossêmica. As representações, nesse caso, não conotam mais 

que um sentido para o autor e o leitor do mapa; são universais e sem ambiguidades. Sendo 

assim, Martinelli (2009) explica que configura tarefa essencial para a representação gráfica a 

transcrição de três relações fundamentais, a saber: de diversidade (≠), de ordem (O) e de 

proporcionalidade (Q), como exposto no quadro 1. 

 Quadro 1 - Relações fundamentais entre objetos e suas transcrições gráficas 

Fonte: Adaptado de Martinelli, 2009 

De acordo com Martinelli (2009), são as duas dimensões (X, Y) de um plano e as 

modulações visuais sensíveis assumidas por um dado objeto que constituem as variáveis 

visuais de tamanho (do grande ao pequeno), valor (do claro para o escuro), granulação (da 

textura fina à grosseira), cor (as cores puras, espectrais), orientação (horizontal, vertical e 

oblíqua) e forma (quadrado, círculo, triângulo etc.). A imagem, nesse caso, resulta da 

Relações entre objetos Conceitos Transcrição gráfica 

Caderno Lápis Borracha ≠    

Medalha 

de ouro 

Medalha 

de prata 

Medalha de 

bronze 
O  

1 kg 

de arroz 

4kg 

de arroz 

16kg 

de arroz 
Q  
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variação das duas dimensões (X, Y) do plano na terceira dimensão (Z) visual; definem-se 

como Variáveis da Imagem – formadores da imagem – as duas dimensões do plano, o 

tamanho e o valor; ao passo que como Variáveis de Separação – separadores de elementos da 

imagem que não revelam a figura que o conjunto constrói – a granulação, a cor, a orientação e 

a forma. 

As variáveis visuais devem estar atribuídas de suas respectivas propriedades 

perceptivas, as quais são formadas por essas propriedades mais as duas dimensões (X, Y) do 

plano. A seguir, são apresentadas as percepções visuais que constituem tais propriedades, 

conforme apresenta Martinelli (2009). 

Percepção dissociativa: a visibilidade é variável: afastando da vista tamanhos 

diferentes, eles somem sucessivamente. 

Percepção associativa: a visibilidade é constante: as categorias se confundem; 

afastando-as da vista não somem. 

Percepção seletiva: o olho consegue isolar os elementos. 

Percepção ordenada: as categorias se ordenam espontaneamente. 

Percepção quantitativa: a relação de proporção visual é imediata. 

Tendo em conta esses elementos para a representação gráfica, Martinelli (2009) 

explana que no domínio da cartografia temática o mapa deve extrapolar a referência espacial 

(localização) dada pelas duas dimensões (X, Y) do plano. Nesse sentido, além de responder à 

pergunta “onde?” determinado objeto encontra-se, o mapa temático também deve caracterizar 

os fatos representados, que podem se dar por manifestação em ponto, linha ou área – também 

entendido como modo de implantação pontual, linear ou zonal –, dentro de uma abordagem 

qualitativa (≠), ordenada (O) ou quantitativa (Q), por intermédio de variáveis visuais e suas 

respectivas propriedades perceptivas (MARTINELLI, 2007). 

Neste sentido, de acordo com Martinelli (2009), o mapa temático correto deve 

responder as seguintes perguntas: “o quê?” – refere-se à abordagem qualitativa e caracteriza 

relações de diversidade; “em que ordem?” – diz respeito à abordagem ordenada e caracteriza  

relações de ordem; “quanto?” – compreende a abordagem quantitativa e expressa 

relações de proporcionalidade. A figura 2 ilustra tais perguntas. 
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Figura 5 - Questões pertinentes às informações do mapa temático, segundo a abordagem 

empregada em sua construção 

Fonte: Martinelli, 2009 

Com o mapa pronto, o mesmo autor explana que pode se proceder com análises de 

dois tipos: Metodológico – sobre o porquê do emprego de determinado método dadas as 

características do objeto representado; e Interpretativo – serve para avaliar a distribuição de 

um fenômeno a fim de apreender o que o mapa revela. 

Por fim, acerca dos tipos de métodos cartográficos, Martinelli (2009) apresenta o 

método corocromático para representações qualitativas para ocorrências em área; o método 

coroplético para representações quantitativas; o método isarítmico para a representação de 

fenômenos contínuos; o método dos fluxos que aborda movimentos no espaço e no tempo; o 

método das figuras geométricas proporcionais que quantifica os valores absolutos de um dado 

aspecto mediante a proporção da área das figuras geométricas; e o método da distribuição 

regular de pontos de tamanhos crescentes que expressa densidades e quantidades. 

 

Análise metodológica e interpretativa 

A seguir, são apresentadas as análises metodológica e interpretativa das representações 

cartográficas que subsidiam o mapeamento realizado por Silva e Rehbein (2015). Ilustram e 

organizam o que cada um dos mapas aborda: a figura 3 – hipsometria; figura 4 – clinografia; 

figura 5 – solos; figura 6 – litoestratigrafia; figura 7 – padrões de formas de relevo; e, por 

último, o quadro 2 com as respectivas análises – metodológica e interpretativa. 
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Fonte: Silva e Rehbein, 2015 

 

 

Figura 6 – Mapa hipsométrico da área centro-nordeste de Pelotas/RS 
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Fonte: Silva e Rehbein, 2015 

Figura 7 – Mapa clinográfico da área centro-nordeste de Pelotas/RS 
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Fonte: Silva e Rehbein, 2015 

 

Figura 8 – Mapa de solos da área centro-nordeste de Pelotas/RS 
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Fonte: Silva e Rehbein, 2015 

 

Figura 9 – Mapa litoestratigráfico da área centro-nordeste de Pelotas/RS 
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Fonte: Silva e Rehbein, 2015 

 

 

 

Figura 10 – Mapa de padrões de formas semelhantes de relevo da área centro-

nordeste de Pelotas/RS 
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Quadro 2 – Análise metodológica e interpretativa dos mapas de hipsometria, clinografia, 

solos, litoestratigrafia e padrões de formas semelhantes de relevo da área centro-nordeste de 

Pelotas/RS (Continua) 

Tema 

do mapa 
Análise 

H
ip

so
m

et
ri

a
 

Metodológica: o método de representação utilizado é o isarítmico, que, 

conforme Martinelli (2007), é aquele em que cada valor representativo da 

intensidade do fenômeno, localizado e identificado nas duas dimensões (X, Y) 

do plano, constitui a terceira dimensão (Z); o conjunto de valor Z configura 

uma superfície tridimensional contínua. Dessa forma, a representação utilizada 

é a ordenada, cujo conceito é o de ordem, enquanto que a variável visual 

corresponde ao valor. O uso da variável valor é o mais adequado, pois 

possibilita a ordem visual entre as cores frias e quentes representativas das 

altitudes. Sua propriedade perceptiva é a ordenada, em que as categorias, 

segundo Martinelli (2007), ordenam-se espontaneamente quando da leitura do 

mapa. Quanto ao modo de implantação, este é de tipo zonal para a 

representação das classes hipsométricas e dos corpos d’água; linear para os 

cursos fluviais, curvas de nível e limite da área centro-nordeste de Pelotas/RS; e 

pontual para as cotas altimétricas. 

Interpretativa: a hipsometria do centro-nordeste de Pelotas/RS pode ser 

reconhecida pela dominante diminuição da área dos intervalos hipsométricos à 

medida que as altitudes são maiores, e vice-versa. Conforme Silva e Rehbein 

(2015), a classe de maior dimensão espacial é a de 20m, localizada na PCRS, 

com 472,9km². Na interface morfoescultural, predomina a classe de 20m a 

40m, cuja área é de 125,6km². No sentido centro-noroeste, ocorre uma faixa de 

altitudes intermediárias, de intervalo que varia entre 40m e 200m, seguidas de 

índices altimétricos acima dos 200m, onde se definem as maiores elevações. 

C
li

n
o
g
ra

fi
a
 

Metodológica: o método de representação utilizado é o corocromático, que, de 

acordo com Martinelli (2007), se utiliza para representações qualitativas para 

ocorrências em área. Sendo assim, a representação utilizada é a qualitativa, cujo 

conceito é o de diversidade, enquanto que a variável visual corresponde à cor. 

Sua propriedade perceptiva é a seletiva, pois, conforme Martinelli (2007), o 

olho é capaz de isolar os elementos. Quanto ao modo de implantação, este é de 

tipo zonal para a representação das classes clinográficas e dos corpos d’água; 

linear para os cursos fluviais e limite da área centro-nordeste de Pelotas/RS; e 

pontual para as cotas altimétricas. 

Interpretativa: de acordo com Silva e Rehbein (2015), as classes clinográficas 

evidenciam, para a área da PCRS e compartimentos de fundo de vale do ESRG, 

a predominância de valores de inclinação do relevo menores que 02% com 

dimensão areal de 627,24km². Também se destoa em área a classe de intervalo 

entre 10% e 20% de declividades, com 110,3km², correspondente a boa parte 

do ESRG. Segue-se a esta classe clinográfica as de intervalo 05% a 10% e 02% 

a 05%, cujas espacializações compreendem a comunicação entre vertentes e 

fundos de vale. 
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Quadro 2 - Análise metodológica e interpretativa dos mapas de hipsometria, clinografia, 

solos, litoestratigrafia e padrões de formas semelhantes de relevo da área centro-nordeste de 

Pelotas/RS (Continuação) 

Tema do 

mapa 
Análise 

S
o
lo

s 

Metodológica: o método de representação utilizado é o corocromático, que, de 

acordo com Martinelli (2007), se utiliza para representações qualitativas para 

ocorrências em área. A representação utilizada é a ordenada, cujo conceito é o 

de ordem, enquanto que a variável visual corresponde ao valor. O uso da 

variável valor é o mais adequado, pois possibilita a ordem visual entre as cores 

representativas dos tipos de solos. Sua propriedade perceptiva é a ordenada, em 

que as categorias, segundo Martinelli (2007), ordenam-se espontaneamente 

quando da leitura do mapa. Quanto ao modo de implantação, este é de tipo 

zonal para a representação da área de ocorrência dos solos; linear para a 

rodovia BR-116; e linear para o limite da área centro-nordeste de Pelotas/RS. 

Interpretativa: observa-se que a área centro-nordeste de Pelotas/RS é formada 

por diversos tipos de solos. Inferem-se para tal diversidade as características da 

litologia – diferenciada entre rochas ígneas e metamórficas do ESRG e 

depósitos sedimentares da PCRS – e do clima subtropical úmido – 

caracterizado por ser quente e úmido –, as quais estimulam a pedogênese. Silva 

e Rehbein (2015) explicam que do cruzamento entre as informações do mapa 

de Cunha (1996) e a atualização de nomenclaturas do Sistema brasileiro de 

classificação de solos da EMBRAPA (2006), pode-se concluir que ocorrem na 

área de estudo: ARGISSOLO (ESRG), ESPODOSSOLO (PCRS), 

GLEISSOLO (PCRS), NEOSSOLO (PCRS), NEOSSOLO (ESRG), 

ORGANOSSOLO (PCRS), PLANOSSOLO (PCRS e transição entre PCRS e 

ESRG). 
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Metodológica: o método de representação utilizado é o corocromático, que, de 

acordo com Martinelli (2007), se utiliza para representações qualitativas para 

ocorrências em área. A representação utilizada é a ordenada, cujo conceito é o 

de ordem, enquanto que a variável visual corresponde ao valor. O uso da 

variável valor é o mais adequado, pois possibilita a ordem visual entre as cores 

representativas da cronologia litroestratigráfica. Sua propriedade perceptiva é a 

ordenada, em que as categorias, segundo Martinelli (2007), ordenam-se 

espontaneamente quando da leitura do mapa. Quanto ao modo de implantação, 

este é de tipo zonal para a representação da área de ocorrência das unidades 

litoestratigráficas; e linear para o limite da área centro-nordeste de Pelotas/RS. 

Interpretativa: é possível entender que, devido à diferença cronogenética da 

litologia, a parte da PCRS compreendida pela área de estudo é materialmente 

composta por sedimentos derivados da denudação do ESRG – mormente 

constituído por rochas ígneas e metamórficas – e dos eventos glácio-eustáticos 

do Período Quaternário, que desencadearam a formação dos sistemas lagunares 

Lagoa dos Patos e Lagoa Pequena e os caracterizados como sistemas laguna-

barreira IV, III e II (TOMAZELLI; VILLWOCK, 2000). Além disso, o mesmo 

mapa permite identificar a ocorrência de depósitos do tipo fluvial, lacustre, 

paludial e eólico (SILVA; REHBEIN, 2015). 
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Quadro 2 - Análise metodológica e interpretativa dos mapas de hipsometria, clinografia, 

solos, litoestratigrafia e padrões de formas semelhantes de relevo da área centro-nordeste de 

Pelotas/RS (Conclusão) 

Tema do 

mapa 
Análise 
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Metodológica: o método de representação utilizado é o corocromático, que, de 

acordo com Martinelli (2007), se utiliza para representações qualitativas para 

ocorrências em área. Sendo assim, a representação utilizada é a qualitativa, cujo 

conceito é o de diversidade, enquanto que a variável visual corresponde à cor. 

Sua propriedade perceptiva é a seletiva, pois, conforme Martinelli (2007), o 

olho é capaz de isolar os elementos. Quanto ao modo de implantação, este é de 

tipo zonal, pois se intenciona representar os compartimentos espaciais que 

compreendem os diferentes padrões de formas de relevo. Também, 

manifestam-se em área os corpos d’água; em linha o limite municipal de 

Pelotas/RS, divisores d’água, curvas de nível, rupturas de declive e cursos 

fluviais; e em ponto as cotas altimétricas. 

Interpretativa: entre os padrões de formas identificados, Silva e Rehbein 

(2015) observam, por meio de mensurações e análise visual, que as planícies 

caracterizam-se por predominarem com 563,29km² na parte centro-sudeste da 

área de estudo. Os terraços ocorrem na interface morfoescultural (17,86km²), 

onde também se dá o início da predominância dos padrões de formas em 

planícies alveolares (9,55km²) e depressões de anfiteatro (26,84km²) no rumo 

centro-noroeste. Os padrões em morros definem-se em segunda maior 

dimensão espacial, com 133,34km², sendo sua maior expressão no noroeste da 

área de estudos, apesar de também ocorrer no oeste com menor evidência. Com 

ocorrências na porção central e noroeste, os morrotes, por sua vez, apresentam 

área de 124,85km², enquanto que as colinas 28,41km². 

Fonte: Anderson R. Estevam da Silva, 2016 

 

Considerações Finais 

A partir da análise metodológica e interpretativa dos mapas que constituem o 

mapeamento de padrões de formas de relevo da área centro-nordeste de Pelotas/RS, de Silva e 

Rehbein (2015), considera-se que os pressupostos teórico-metodológicos de Martinelli (2007; 

2009) bem fundamentaram o alcance dos objetivos almejados. As três relações – de 

diversidade (≠), de ordem (O) e de proporcionalidade (Q) –, tidas por Martinelli (2009) como 

essenciais na elaboração de mapas, mostraram-se evidentes enquanto direcionamento correto 

na expressão e comunicação das informações geográficas necessárias ao mapeamento dos 

padrões de formas de relevo. 

Neste sentido, atreladas aos métodos da representação temática, variáveis visuais, 

propriedades perceptivas e modos de implantação foram primordiais para que os mapas 

prescindissem de significados múltiplos em sua linguagem, isto é, possuíssem uma linguagem 
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monossêmica – de significado único. Desse modo, o que se observa é a importância da 

consideração das orientações de Martinelli (2009) na organização dos produtos cartográficos 

analisados, uma vez que anulam o uso figurativo da representação temática, ou, ainda, 

conforme destaca Oliveira (2007), como um mero recurso visual. 

Portanto, entende-se que os mapas analisados neste artigo – mapa hipsométrico, mapa 

clinográfico, mapa de elementos topográficos, mapa de solos, mapas das unidades 

litoestratigráficas e mapa de padrões de formas semelhantes de relevo – atendem às 

orientações de Martinelli (2007; 2009) e estruturam, pois, seguro direcionamento à atividade 

de interpretação de fatos geomorfológicos, parte importante que constituiu base para o 

mapeamento de padrões de formas semelhantes de relevo. 
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ANÁLISE MORFOMÉTRICA DO RIO PASSO FUNDO 

– DIVISA ENTRE O ESTADO DO PARANÁ (PR) E O 

ESTADO DE SÃO PAULO (SP) 

Morphometric analysis of the River Passo Fundo Motto between the states of Paraná (PR) 

and São Paulo (SP) 

 

Matheus Oliveira Martins da Silva58 

Gustavo Martins Cupini59 

Guilherme Augusto de Souza60 

Pedro Henrique Lima Lacerda61 

 

Eixo Temático: Geografia Física, Geoprocessamento e Geotecnologias 

Resumo: 

O objetivo desse artigo é compreender a dinâmica e as características morfométricas da bacia do Rio 

Passo Fundo a partir de sua delimitação. Baseando-se na carta topográfica “Rocha’’ (SG-22-X-B-IV-

2-SO MI-2826-2- SO) do Ministério da Defesa – Diretoria de Serviço Geográfico, de escala 1:25.000, 

e na Base Cartográfica do Instituto das Águas do Paraná (Águas Paraná), da Secretaria do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Paraná, foram realizadas em ordem sequencial: 

delimitação da bacia do Rio Passo Fundo, a identificação e delimitação da rede de drenagem do Rio 

Passo, a marcação dos limites conforme as curvas de níveis e a confecção do mapa de hierarquia 

fluvial e sua medição através do software livre Quantum GIS 1.8.0 Lisboa. De acordo com os cálculos 

morfométricos realizados, foi possível identificar as tendências que a rede de drenagem do Rio Passo 

Fundo tem, a sua alta amplitude altimétrica, o que nos diz que o rio tem maior tendência a ser erodido, 

devido a tal configuração de seu relevo, onde tem-se uma diferença de 430 metros de sua montante até 

sua jusante. 

Palavras-chave: Rio Passo Fundo, morfometria, drenagem fluvial, rede de drenagem. 

 
Abstract:  

The aim of this article is to understand the dynamics and the morphometric characteristics of the basin 

of River Passo Fundo from its delimitation. Based on the topographic map '' Rock '' (SG-22-XB-IV-2 

SO-MI-2826-2- SO) of the Ministry of Defence - Directorate of Geographic Service, scale 1: 25,000, 

and the Cartographic Institute of Paraná Water Base (Paraná Waters), the Department of Environment 

and Paraná State Water Resources, were held in sequential order: delimitation of the basin of the river 

Passo Fundo, identification and demarcation of the river drainage system, marking the limits as the 

contour lines and the construction of fluvial hierarchy map and its measurement using free software 

Quantum GIS 1.8. 0 Lisbon. According to the morphometric calculations made, it was possible to 

identify trends that the drainage network of the Rio Passo Fundo has its high amplitude altimetry, 
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which tells us that the river is more likely to be eroded due to such configuration of your relief, which 

has a difference of 430 meters from its upstream to its downstream. 

Keywords: Rio Passo Fundo, morphometry, fluvial drainage, drainage network. 

 

Introdução 

O presente estudo está baseado na análise morfométrica da bacia hidrográfica do Rio 

Passo Fundo (Figura 1), localizado na divisa entre o Estado do Paraná e o Estado de São 

Paulo, entre as coordenadas geográficas 24°42'9,3" de Latitude Sul e 49°12'36,2" de 

Longitude Oeste. Portanto, o objetivo deste artigo é compreender a dinâmica e as 

características morfométricas da bacia do Rio Passo Fundo a partir de sua delimitação.  

O Segundo Christofoletti (1969, p.65), a geomorfologia fluvial é o ramo da 

geomorfologia que se preocupa com os estudos relacionados aos processos e das formas 

relacionadas ao escoamento dos rios. “Os estudos relacionados aos aspectos morfológicos da 

rede de drenagem têm função muito relevante na compreensão e elucidação de questões 

geomorfológicas, pois os cursos de água constituem processo morfogenético ativos na 

esculturação e evolução da paisagem” (Christofoletti, 1980). 

 

Figura 1 – Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo 

 

Fonte: ÁGUAS PARANÁ, 2014 Organização: Os autores, 2016 
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 Guerra (1997, p. 76), diz que bacia hidrográfica ou bacia de drenagem, é um 

conjunto de terras drenadas por um rio principal juntamente com seus afluentes, e que em 

toda bacia hidrográfica deve haver uma hierarquização na rede, escoando agua do ponto mais 

alto (montante) para o mais baixo (jusante). 

Segundo Netto (1998, p.97), bacia de drenagem é uma área que drena água, 

sedimentos e materiais dissolvidos, todos destinados à uma saída comum; a bacia de 

drenagem pode ter variados tamanhos, dos mais extensos aos menores, e essas em articulação 

a partir dos divisores de agua, estabelecem um sistema hierarquizado. 

 

Materiais e Métodos 

Baseando-se na carta topográfica “Rocha’’ (SG-22-X-B-IV-2-SO MI-2826-2- SO) do 

Ministério da Defesa – Diretoria de Serviço Geográfico, de escala 1:25.000 e na Base 

Cartográfica do Instituto das Águas do Paraná (Águas Paraná), da Secretaria do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Paraná, foram realizadas em ordem sequencial: 

delimitação da bacia do Rio Passo Fundo,  a identificação e delimitação da rede de 

drenagem do Rio Passo, a marcação dos limites conforme as curvas de níveis e a 

confecção do mapa de hierarquia fluvial e sua medição através do software livre Quantum 

GIS 1.8.0 Lisboa. 

Também foi realizada a identificação dos perfis longitudinais e topográficos, 

juntamente com a confecção de gráficos e leituras analíticas sobre os mesmos. A realização 

de cálculos de morfometria feitos a partir dos dados obtidos da rede de drenagem que nos 

possibilitaram obter noções das características da bacia trabalhada, para que fosse feita uma 

análise sob o viés de autores importantes da geomorfologia fluvial, estão listados a seguir, 

onde primeiramente encontra-se os correspondentes a análise linear da Rede Hidrográfica: 

 Cálculo de comprimento médio dos canais de cada ordem: usado para se obter o 

comprimento médio dos canais de cada ordem, é realizado pela fórmula: 

, onde: 

Cu = representa o comprimento dos canais de cada ordem 

Nu = número de canais de cada ordem 
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 Cálculo de relação de bifurcação: usado para se obter a relação entre o número total de 

segmentos de uma certa ordem e o número total dos de ordem imediatamente superior, 

é realizado pela fórmula: 

, onde: 

Nu = número de rios de determinada ordem; 

Nu +1 = número de rios da ordem imediatamente superior; 

 

 Cálculo de gradiente do canal principal: usado para a avaliação do controle exercido 

por fatores geológicos sobre o perfil longitudinal dos rios, é realizado pela fórmula:  

, onde: 

Acp = representa a amplitude altimétrica do canal principal; 

Ccp  = comprimento do canal principal (em metros) e 1000 representa a unidade de 

transformação em m/Km. 

Posteriormente aos cálculos de analise linear, foram realizados os de análise areal da 

bacia hidrográfica:  

 

 Cálculo de densidade hidrográfica: usado para se encontrar a relação existente entre o 

número de rios e a área da bacia hidrográfica: 

, onde: 

N = corresponde ao número total de canais 

A = área da bacia 

 

 Cálculo de densidade de drenagem: correlaciona o comprimento total dos canais de 

escoamento com a área da bacia hidrográfica: 

, onde: 

N = representa a soma total dos comprimentos dos canais 

A = área da bacia; 

 

 Cálculo de coeficiente de manutenção: usado para encontrar a área mínima necessária 

para a manutenção de um metro de canal de escoamento, realizado pela fórmula: 

, onde: 

Dd = densidade de drenagem expresso em metros. 
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Resultados e Discussões 
 

Hierarquia de Drenagem    

Considerando que a Hierarquia de Drenagem é uma classificação que reflete a ordem 

dos rios em um grau de ramificação ou bifurcação dentro da bacia hidrográfica, podemos 

afirmar que tal hierarquia é capaz de definir que uma bacia é mais bem drenada, caso tenha 

canais de maior ordem. Pois de acordo com Christofoletti (1980, p.106) pode-se dizer que “a 

hierarquia fluvial consiste no processo de se estabelecer a classificação de determinado curso 

d’água (ou da área drenada que lhe pertence) no conjunto total da bacia hidrográfica na qual 

se encontra. Isso é realizado em função de facilitar e tornar mais objetivos os estudos 

morfométricos sobre as bacias hidrográficas”.  

Existem diversos sistemas de classificação para hierarquia de drenagem, como o de 

Horton (1945), e o de Strahler (1952) sendo os mais famosos, o de Scheidegger (1965) e o 

Shreve (1966/67).  

Abordando apenas os dois principais, temos o modelo de Horton e de Strahler, onde de 

acordo como explica Christofoletti (1980), os canais de primeira ordem são aqueles que não 

possuem tributários; os canais de segunda ordem somente recebem tributários de primeira 

ordem; os de terceira ordem podem receber um ou mais tributários de segunda ordem, mas 

também podem receber afluentes de primeira ordem; os de quarta ordem recebem tributários 

de terceira ordem e, também, os de ordem inferior. E assim sucessivamente. Todavia, na 

ordenação proposta por Horton, o rio principal é consignado pelo mesmo número de ordem 

desde sua nascente. Também devemos ressaltar o modelo de Strahler, que é um modelo 

diferente dos demais, mas que atualmente ainda se destaca como sendo o mais utilizado, 

inclusive neste trabalho. Assim, no método de Strahler (1952), a hierarquização inicia-se com 

os rios de 1ª ordem, que são aqueles que não recebem nenhum afluente. Dois rios de primeira 

ordem já bastam para que a partir de sua confluência, seja formado um rio de segunda ordem. 

A confluência de dois rios de segunda ordem define um de terceira e assim por diante. 

Quando dois rios de ordens hierárquicas diferentes se juntam, prevalece a maior ordem. 

A bacia hidrográfica do Rio Passo Fundo é configurada por uma Hierarquia de 

Drenagem (Figura 2) que possui uma média de 81.000 metros (81km) de extensão, 

totalizando 273 canais divididos entre rios de primeira a sexta ordem. 

 

 



 
316 

Figura 2 – Hierarquia de Drenagem do Rio Passo Fundo 

 

Fonte: ÁGUAS PARANÁ, 2014 Organização: Os autores, 2016 

 

Com base no cálculo , que é utilizado para obter a média de comprimento 

de cada canal, foi possível obter os seguintes resultados: Um total de 45700 metros (45,7 km) 

de rios de primeira ordem distribuídos em 187 canais, que tem uma média de 244,38 metros 

(0,24 km) de extensão cada. Tratando dos canais de segunda ordem, observa-se um total de 

19100 metros (19,1 km) distribuídos em 54 canais, onde sua média de extensão por canal é de 

353,70 metros (0,35 km). Nos rios de terceira ordem temos 4.450 metros (4,45 km) de 

extensão dos canais que totalizam 13, onde tira-se a média de 342,30 metros (0,34 km) para 

cada canal. Dos canais de quarta ordem, obteve-se o comprimento médio por canal de 687,5 

metros (0,68 km), totalizando 4 rios que cobrem 2750 metros (2,75 km). Nos canais de quinta 

ordem, temos 500 metros (0,5 km) de extensão dos canais que totalizam 2 rios de quinta, onde 

tira-se a média de 250 metros (0,25 km) para cada canal. Durante a hierarquização da rede de 

drenagem do Rio Passo Fundo, foi constatado que apenas 1 rio é classificado como de sexta 

ordem, e seu comprimento é 8500 metros (8,5 km) com uma média igual a seu comprimento. 

A quantidade de rios por ordem está representada na Tabela 1: 
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Tabela 1 – Quantidade de rios e hierarquia dos canais na bacia hidrográfica do Rio Passo 

Fundo 

Ordem Número de canais 

1ª ordem 187 

2ª ordem 54 

3ª ordem 13 

4ª ordem 4 

5ª ordem 

6ª ordem 

2 

1 

Total 273 

Fonte: Os autores, 2016 

Então, a partir da definição de Christofoletti, no que se diz respeito a Hierarquia de 

Drenagem, podemos afirmar que a bacia hidrográfica em questão tem uma rede de drenagem 

mais bem drenada em relação a redes com menor número de canais e de ordem destes canais. 

Estes altos números de canais que acabam criando uma rede de drenagem com rios de até 

sexta ordem, formam uma bacia hidrográfica relativamente mais suscetível a erosão, pois a 

alta quantidade de canais capta mais água da chuva e também escoa uma maior quantidade de 

água para o rio principal, carregando consigo mais sedimentos e aumentando a erosão dos 

canais. 

Esta hierarquização e a contagem do número de canais em cada ordem será necessária 

para outros cálculos morfométricos, tais como: relação de bifurcação, densidade dos rios, 

relação entre o comprimento médio dos canais de cada ordem e a relação entre o índice do 

comprimento médio dos canais e o índice de bifurcação. Estes cálculos são cumulativos, 

dependendo um do outro para ser realizado. 

 

Perfil Longitudinal e Topográfico 

Ao que se refere os perfis longitudinal e topográfico, como afirma Guerra (1997, 

p.97), o perfil longitudinal serve para representar a declividade do rio. Sua representação 

gráfica corresponde entre a altimetria (altura) e o comprimento do curso d’água. O perfil 

característico é côncavo com maior inclinação próximo a nascente (jusante), diminuindo 

conforme se aproxima da montante (foz), ou nível de base. 



 
318 

De acordo com Guerra (1997, p.97), temos o perfil topográfico como a representação 

na superfície da crosta mostrando uma secção ao longo do trajeto escolhido. Para ficar mais 

claro o conceito, também pode-se citar Venturi (2005), onde perfil topográfico é considerado 

uma silhueta do terreno obtida por técnicas cartesianas de representação gráfica. Resulta da 

intersecção de um plano vertical com um plano horizontal, que contém curvas de nível 

representativas do relevo. Rebate-se então sobre o plano vertical as altitudes de cada 

intersecção. 

O perfil longitudinal retratado na rede de drenagem do Rio Passo Fundo tem como 

características uma amplitude altimétrica de 430 metros, considerando-se que sua maior 

altitude na montante é de 680 metros e sua menor altitude na jusante é de 250 metros. Porém 

esta amplitude é dada num espaço de 7075 metros (7,07km), o que indica uma amplitude 

altimétrica relativamente alta, fazendo com que o rio tenda a ser mais trabalhado pela erosão. 

Podemos afirmar de acordo com Cunha (1996, p.18), 

“o perfil longitudinal de um rio sofre continuas flutuações, devido as 

variações no escoamento e na carga solida, o que acarreta muitas 

irregularidades no seu leito como as corredeiras e as depressões. Ao longo 

do canal, o rio tenta eliminar essas irregularidades, na tentativa de adquirir 

um perfil longitudinal côncavo e liso, com declividade suficiente para 

transportar a sua carga. Utiliza, para isso, o mecanismo de erodir, onde a 

velocidade aumenta e inicia a sedimentação onde ha decréscimo de 

velocidade”.  

 

Análise Linear da Rede Hidrográfica 

Relação de bifurcação 

Foi definida por Horton (1945 apud Christofoletti, 1980), sendo a relação entre o 

número total de segmentos de uma determinada ordem e o número total de segmentos da 

ordem superior. Cristofoletti (1980) evidencia que o resultado nunca pode ser inferior a dois 

(Rb ≥ 2) ao utilizar o sistema de ordenação de Strahler (1952 apud Christofoletti, 1980). 

Utilizando a equação    tem-se 3,39 como valor obtido para a relação entre canais 

de primeira e de segunda ordem, para a razão entre os canais de segunda e terceira ordem 

temos o valor de 4,83, a relação de bifurcação entre os canais de terceira e quarta ordem foi de 

2,4, entre a quarta e quinta ordem foi 2,5 e entre a quinta e a sexta ordem foi de 2. Sendo 

assim, todos resultados vão de acordo com o proposto por Strahler, onde os valores são 

maiores ou iguais à 2 e estão demonstrados na Tabela 2 abaixo: 
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Tabela 2– Relação de bifurcação dos canais da Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo 

Ordem Relação de bifurcação 

1ª e 2ª ordens 3,46 

2ª e 3ª ordens 4,15 

3ª e 4ª ordens 3,25 

4ª e 5ª ordens 

5ª e 6ª ordens 

2 

2 

Fonte: Os autores, 2016 

Para Silva et al. (2003), o valor desse parâmetro é maior para áreas amorreadas, com 

bacias de drenagem muito dissecadas (3 a 4), do que para bacias com áreas colinosas (2). 

Porém Christofoletti (1969) aponta que Strahler (1952, apud Christofoletti, 1969), observa a 

não validade dessa regra de relação, sugerindo ser mais consistente à regra que associa 

substrato geológico com relação de bifurcação.  

  Ao seguir o critério estabelecido por Silva et al. (2003) nota-se que a bacia do Rio 

Passo Fundo apresenta a maioria dos seus canais na porção sul com forte dissecação, 

enquanto que na porção norte os canais apresentam menores comprimentos e fraco 

entalhamento.  

Gradiente do canal principal 

CHRISTOFOLETTI (1980, p. 112) menciona que “o gradiente dos canais vem a ser a 

relação entre a diferença máxima de altitude entre o ponto de origem e o término com o 

comprimento do respectivo segmento fluvial. A sua finalidade é indicar a declividade dos 

cursos de água, podendo ser medido para o rio principal e para todos os segmentos de 

qualquer ordem”. Este parâmetro reflete o potencial de energia no canal fluvial.  Utilizando a 

expressão   , temos a Tabela 3: 
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Tabela 3 – Gradiente do canal principal 

Bacia 

 

Amplitude 

altimétrica do canal 

principal (Acp) 

Comprimento do 

canal principal (Ccp) 

em metros 

Gradiente (m/km) 

Rio Passo Fundo 430 7.075 60,77 

Fonte: Os autores, 2016 

  Um rio pode possuir um gradiente heterogêneo durante o seu percurso, isto é, a 

velocidade pode variar com a maior ou menor inclinação do leito do rio. Sendo aumentado o 

gradiente, o aumento da velocidade das águas faz com que o rio se torne mais raso, e a sua 

superfície obedecerá às irregularidades do fundo, formando-se assim as chamadas corredeiras 

(LEINZ & AMARAL, 1975). CUNHA (1996:18) retrata que “o perfil longitudinal de um rio 

sofre contínuas flutuações, devido às variações no escoamento e na carga sólida, o que 

acarreta muitas irregularidades no seu leito como as corredeiras e as depressões. Ao longo do 

canal, o rio tenta eliminar essas irregularidades, na tentativa de adquirir um perfil longitudinal 

côncavo e liso, com declividade suficiente para transportar a sua carga. Utiliza, para isso, o 

mecanismo de erodir, onde a velocidade aumenta e inicia a sedimentação onde há decréscimo 

de velocidade”. 

Análise Areal da Bacia Hidrográfica  

Na análise areal da bacia hidrográfica do Rio Passo Fundo alguns itens devem ser 

destacados, tais como Área da bacia (A) e o Comprimento da bacia (L), onde o primeiro 

refere-se a toda a área drenada pelo conjunto do sistema fluvial enquanto o segundo mostra a 

distância medida, em linha reta, entre a foz e o mais alto ponto situado ao longo do perímetro. 

A bacia do Rio Passo Fundo possui uma área total de 16 Km² e um perímetro de 18,4 km. 

Outros índices que dizem respeito a análise areal da bacia a serem estudados são:    

Densidade hidrográfica (Dh) 

Esse índice foi desenvolvido por Horton (1945 apud Christofoletti, 1980), e tem a 

função de mostrar a relação entre o número de cursos de água e a área da bacia hidrográfica. 

Este índice morfométrico também tem como função comparar a frequência ou a quantidade de 

cursos de água existentes em uma área. Para este trabalho foi utilizada a ordenação de Strahler 

e segundo Christofoletti (1980), o número de canais para o cálculo deste índice corresponde à 

quantidade de rios de primeira ordem, pois implica que todo e qualquer rio surge em uma 
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nascente. O número de canais de determinada bacia é noção básica para mostrar a sua 

magnitude.    

 Este índice morfométrico referente à densidade representa o comportamento 

hidrográfico de determinada área, em um dos seus aspectos fundamentais: a capacidade de 

gerar novos cursos de água. Sendo assim, utilizando a expressão   concluí-se que a 

densidade da bacia hidrográfica do Rio Passo Fundo é de 1,06 canais por km². 

Densidade da drenagem (Dd)  

A densidade da drenagem consiste na razão entre o comprimento total dos canais e a 

área da bacia hidrográfica (Figura 3). Segundo Christofoletti (1980), o cálculo da densidade é 

importante para o estudo das bacias hidrográficas por que apresenta relação inversa com o 

comprimento dos rios. À medida que aumenta o valor numérico da densidade há diminuição 

quase proporcional do tamanho dos componentes fluviais das bacias de drenagem. O 

resultado obtido com o cálculo da densidade da drenagem  (   foi de 0,316 km/ (km²), 

e ao comparar o resultado encontrado com uma tabela desenvolvida por Christofoletti (1969 

apud Silva et al., 2003) pode-se interpretar que a bacia hidrográfica do Rio Passo Fundo 

possui uma baixa densidade de drenagem. (Tabela 4).  

Tabela 4 – Classes de interpretação para os valores da densidade de drenagem. 

Classes de valores (km(  Interpretação 

Menor que 7,5 Baixa densidade de drenagem 

Entre 7,5 e 10 Média densidade de drenagem 

Maior que 10 Alta densidade de drenagem 

Fonte: Christofoletti (1969 apud Silva et al., 2003) 

Coeficiente de manutenção 

Este índice é proposto por Schumm, em 1956, e tem a finalidade de fornecer a área 

mínima necessária para a manutenção de um metro de canal de escoamento. Tem por objetivo 

revelar a área mínima necessária (em ) para a manutenção de um metro de canal de 

escoamento permanente (SILVA, SCHULZ & CAMARGO, 2003:98; CHRISTOFOLETTI, 

1980:117). GRANELL-PÉREZ (2001:92) relata que o Coeficiente de Manutenção “é o 
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inverso da densidade de drenagem”. Indica assim a área necessária (K , ha etc.) para manter 

ativo um Km de canal fluvial. É um dos índices mais importantes para a caracterização do 

sistema de drenagem. Sendo assim, ao utilizar a expressão temos que o 

Coeficiente de Manutenção do Rio Passo Fundo é de 3164 metros. 

Análise Hipsométrica da bacia 

Relação de revelo da bacia 

SCHUMM, citado por CHRISTOFOLETTI (1980, p. 120) considera esta relação 

como “o relacionamento existente entre a amplitude altimétrica máxima de uma bacia e a 

maior extensão da referida bacia, medida paralelamente a principal linha de drenagem.”.  

Considerando o sistema hidrográfico como um todo, onde a amplitude altimétrica é 430 e o 

comprimento do canal principal (em metros) é 7075, obteve-se o valor de 6,07. 

Considerações Finais 

É deveras importante considerar a relevância do artigo devido a sua área estudada, 

pois levantar informações como área, perímetro e hierarquia de drenagem de uma bacia 

hidrográfica pode ser de grande utilidade em estudos futuros, sejam eles feitos por qualquer 

entidade. Conseguiu-se levantar dados sobre várias características da rede de drenagem 

identificada na Carta “Rocha”, onde realizou-se as devidas análises morfométricas das 

configurações encontradas na bacia hidrográfica em questão. De acordo com os cálculos 

morfométricos feitos, foi possível identificar as tendências que a rede de drenagem do Rio 

Passo Fundo tem, a sua alta amplitude altimétrica, o que nos diz que o rio tem maior 

tendência a ser erodido, devido a tal configuração de seu relevo, onde tem-se uma diferença 

de 430 metros de sua montante até sua jusante.  
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ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS E GEOLÓGICOS 

DA ÁREA DE EXPOSIÇÃO DA BACIA SEDIMENTAR 

DE CURITIBA (PR) 

Geomorphological and geological aspects of area of exhibition Curitiba Sedimentary Basin 

(PR) 

 

Edison Archela62 

Nilza Aparecida Freres Stipp63 

 

Eixo Temático: Geografia Física, Geoprocessamento e Geotecnologias 

Resumo 
Estuda a geomorfologia e a geologia presentes na área de abrangência dos sedimentos pertencentes à 

Bacia de Curitiba, os quais preenchem um arcabouço estrutural, nitidamente tectônico, que por sua vez 

é integrante do “Rift Continental do Sudeste do Brasil”. 

Palavras-chave: Geomorfologia; Geologia; Bacia Sedimentar de Curitiba. 

  

Abstract 
Studies the geomorphology and geology sediments present in the coverage area of the Curitiba Basin, 

which fulfill a structural framework, clearly tectonic, which in turn is part of the "Continental Rift of 

southeastern Brazil". 

Keywords: geomorphology; geology; Curitiba Sedimentary Basin. 
 

Introdução 

O município de Curitiba abrange, geograficamente, uma área limitada ao norte pelo 

município de Almirante Tamandaré; a nordeste pelo rio Atuba; a leste e a sul, pelo rio Iguaçu 

e a oeste pelos rios Passa Una e Barigüi em seu curso médio até jusante. 

No presente trabalho, foi pesquisada uma área bem maior, representada pela porção 

centro-sul da Região Metropolitana de Curitiba (Figuras 01 e 02), englobando toda a área de 

afloramentos dos depósitos sedimentares, denominados por Bacia de Curitiba, os quais 

ocorrem em quase a totalidade da extensão ocupada pelos municípios de Curitiba e Pinhais, 

bem como boa parte da área ocupada pelos municípios de Araucária, Fazenda Rio Grande, 

São José dos Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Campina Grande do Sul e Colombo, além de 
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pequenas e isoladas ocorrências nos municípios de Mandirituba, Almirante Tamandaré e 

Campo Magro; o que totaliza, aproximadamente, 3.000 km2 de exposições com contornos 

irregulares. 

A localização geográfica dessa região pesquisada enquadra-se numa área retangular 

compreendida entre as longitudes 49º00’ e 49º30’ a oeste de Greenwich, e latitudes 25º15’ e 

25º45’ a sul do Equador; ou mais precisamente entre 655 e 705 quilômetros E e 7155 e 7200 

quilômetros N na Unidade Transversa de Mercator (UTM). 

Síntese da Geomorfologia 

Em termos geomorfológicos, os domínios da Bacia Sedimentar de Curitiba são muito 

maiores, desdobrando-se até o limite a leste, representado pela escarpa da Serra do Mar, a 

oeste pela escarpa Serrinha - São Luiz do Purunã, ao norte pelos rios Ribeira do Iguape, 

Açungui, São Miguel, Uberaba, Piedade e Serra da Antagorda, e ao sul pelos rios da Várzea e 

Capivari. 

Geologicamente, a área estudada compreende terrenos com litologias e idades bem 

distintas, ou seja: predominância de metamorfitos pré-cambrianos - que constituem o 

embasamento cristalino de toda a área; e os sedimentos inconsolidados, com idades 

provavelmente miocênicas a pleistocênicas, constituindo os domínios da Bacia Sedimentar de 

Curitiba. 

Os principais acessos à área estudada (Figura 03) podem ser realizados através de 

rodovias federais como: a Régis Bittencourt (BR-116) que liga Curitiba a São Paulo-SP, a 

noroeste, e Lages-SC a sul; a BR-476 que liga Curitiba a São Paulo-SP, através da região do 

Vale do Ribeira, a norte, e Passo Fundo-RS, a sul; a BR-376 que vindo do litoral catarinense 

atinge a capital paranaense pela região sudeste, passando por São José dos Pinhais; e a BR-

277 que liga Curitiba ao litoral paranaense, a leste, e a Foz do Iguaçu, no extremo sudoeste do 

estado, que por sua vez bifurca-se à BR-367, na altura de São Luiz do Purunã, atingindo o 

norte e noroeste do estado do Paraná. 

As rodovias estaduais, por sua vez, permitem deslocamentos internos, como os que 

interligam Curitiba a: Piraquara, através da PR-415; Colombo, através da PR-417; e Santa 

Felicidade e Campo Magro, através da PR-090. 

O acesso aos mais remotos e diferentes pontos, dentro da área estudada, é 

extremamente facilitado pelas inúmeras estradas municipais e ruas que interligam as mais 
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distantes localidades ou povoados às sedes municipais, que por sua vez encontram-se em 

franca conurbação. 
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Figura 1 – Mapa do Estado do Paraná com divisões: municípios, microrregiões e mesorregiões administrativas, 

destacando-se a Região Metropolitana de Curitiba 

Fonte: Adaptado e modificado a partir de IBGE (1999) 

N 
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Figura 2 – Região Metropolitana de Curitiba 

Fonte: Archela, E. (2004) 
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Figura 3 – Mapa parcial da Região Metropolitana de Curitiba, enfocando a área 

pesquisada, com as principais vias de acesso e rede fluvial 

Fonte: Adaptado de COMEC (1986) 

 



 
330 

A visão geomorfológica clássica descreve, resumidamente, o Primeiro Planalto 

como sendo uma zona de superfícies aplainadas entre a Serra do Mar e a Escarpa 

Devoniana. A atual superfície deste compartimento seria o resultado de um plano de 

erosão recente atuante sobre uma pretérita paisagem montanhosa. 

Ab’Saber e Bigarella (1961) reconheceram quatro superfícies erosivas de 

aplainamento para a região em foco, sendo o Paleoplano Pré-Devoniano a superfície 

mais antiga, dedutível a partir do prolongamento hipotético da superfície do 

embasamento cristalino que jaz sob os depósitos da Formação Furnas. Esta superfície 

foi denominada, pelos autores acima referidos, de “superfície fóssil”, em razão de a 

mesma poder ser detectada diretamente sob as camadas do estrato sedimentar, servindo 

durante boa parte do Eon Fanerozóico como assoalho oceânico. O segundo 

aplainamento, denominado por Superfície do Purunã, seria um plano erosivo dedutível a 

partir do prolongamento hipotético de uma superfície ligando os topos da Serra da 

Bocaina e da Serra do Purunã, resultante dos sucessivos aplainamentos cretácicos-

eocênicos. A Superfície do Alto Iguaçu, por sua vez, foi interpretada como um plano de 

erosão resultante do esculpimento do Primeiro Planalto Paranaense ao nível do pré-

Guabirotuba, através das drenagens que compunham o Alto Iguaçu. Finalmente, a 

quarta superfície erosiva de aplainamento, denominada por Superfície de Curitiba, foi 

identificada como sendo o plano atual do sítio urbano de Curitiba, onde jazem os 

sedimentos homônimos de gênese cenozóica. 

Uma visão do Primeiro Planalto Paranaense sob o prisma da geologia estrutural 

poderia nos fornecer, num primeiro momento, a interpretação de um falso graben para o 

compartimento como um todo; porém, uma análise mais profunda à luz da dinâmica 

interna, como também da susceptibilidade dos materiais frente ao intemperismo, nos 

remete a uma interpretação mais elaborada sobre os fatores que contribuíram para a 

atual conformação fisiográfica regional; ou seja, o processo erosivo atuante na região 

pode ter sofrido atenuações ou aumentos de intensidade, frutos das modificações 

climáticas reinantes ao longo de milhões de anos. Porém, esta ação se fez regionalmente 

e não por setores. Neste raciocínio, justifica-se o relevo positivo ostentado pela Cuesta 

do Purunã, em relação ao planalto, em razão de sua constituição mineral, 

predominantemente quartzosa, ser muito mais resistente ao intemperismo químico, 

dificultando seu processo erosivo. Por outro lado, a existência do relevo positivo da 

Serra do Mar não pode ser explicada da mesma forma, pois sua constituição litológica 
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não difere, em essência, daquela presente nos terrenos do Primeiro Planalto. Tal fato, 

vem reforçar a necessidade de um rejuvenescimento do relevo, se não constante, ao 

menos episódico, o que compactua com os movimentos verticais ascendentes 

apregoados para a Serra do Mar (SALVI et al., 2002). 

A área estudada situa-se na porção centro-sul do Primeiro Planalto Paranaense, 

cuja fisiografia difere daquela verificada no restante do planalto. As altitudes médias 

estão próximas de 905 metros, predominando sobre os sedimentos da Bacia de Curitiba. 

As altitudes mínimas ocorrem na porção sul da área da bacia, e as altitudes máximas 

ocorrem no entorno, em direção à Serra do Mar e à Serra do Purunã, onde atingem até 

1009 metros. O relevo, entalhado sobre as rochas cristalinas do Pré-Cambriano, 

apresenta-se suavemente arredondado com vales em forma de “V”, bem abertos. Nas 

áreas cobertas por sedimentos da Bacia de Curitiba, a topografia é pouco acidentada, 

apresentando poucas elevações, com vales bem abertos, onde as planícies aluviais são 

comuns, existindo inclusive, planícies de soleira. As intrusões de diabásios e andesitos 

formam linhas de cristas secundárias, orientadas dominantemente na direção NW-SE. 

Ocasionalmente, quando os diabásios cortam rochas muito homogêneas, neles são 

entalhados vales. 

Síntese da Geologia Regional 

O palco da deposição dessas bacias sedimentares, que ocupam depressões 

geograficamente alinhadas segundo a direção geral E-NE, foi denominado por Almeida 

(1976) de "Sistema de Rifts da Serra do Mar", o qual está inserido numa área soerguida 

junto à costa, que se estende desde o paralelo 28º S até o paralelo 22o S. Asmus e Ferrari 

(1978) chamaram a atenção para a localização tão restrita e única deste tectonismo 

cenozóico ao longo de toda a margem continental e da área emersa adjacente. 

A origem do sistema de bacias tafrogênicas continentais do sudeste do Brasil 

está intimamente ligada ao processo de abertura do Atlântico Sul. Todavia, a defasagem 

de idade entre os depósitos da margem continental sudeste brasileira e as bacias 

continentais adjacentes suscitaram dúvidas quanto ao seu mecanismo evolutivo. 

A área em foco, cratonizada no final do Proterozóico, exibe ainda no Cambro-

Ordoviciano sinais de movimentação tectônica, atestado pelos restos de sedimentação e 

estratos vulcano-sedimentares presentes nos estados do Paraná e Santa Catarina. 

Segundo Fulfaro (1985), essa área manteve-se em constantes e amplos movimentos 
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verticais positivos, causando inclusive "a sobre-elevação de vários blocos e remoção de 

amplos tratos dos sedimentos devonianos" da Bacia Sedimentar do Paraná durante o 

Carbonífero Inferior. Após um período de equilíbrio, muito bem marcado pela 

Formação Irati da Bacia Sedimentar do Paraná, a região voltaria a experimentar um 

intenso arqueamento a partir do Permo-Triássico que também se fez atestar na Bacia do 

Paraná, pela sedimentação continental que antecede os derrames basálticos. 

Este arqueamento com início no Permo-Triássico, por sua vez, é aceito por 

consenso, como o prenúncio da futura desagregação do Pangéia. 

As características dessa área, compreendida entre o Rio de Janeiro e 

Florianópolis, cuja porção ocidental vai da Bacia de Santos até a área emersa, 

estendendo-se até o  Arco de Ponta Grossa, levam a interpretá-la como um 

soerguimento do tipo dômico assimétrico causado, muito provavelmente, por anomalia 

tectono-térmica (ESTRELLA, 1972; ASMUS 1975; ASMUS e FERRARI, 1978). 

Uma seqüência evolutiva da ruptura dos continentes sul-americano e africano, 

centrada na região sudeste da atual margem continental brasileira, revela os seguintes 

estágios, com suas características peculiares: 

Estágio Pré-Rift (Figura 04): 

A área da atual Bacia de Santos apresentava-se mais soerguida que suas 

vizinhanças. Esta afirmação fundamenta-se na ausência de sedimentação continental na 

base da coluna estratigráfica da Bacia de Santos, em "cujo lugar", em contra partida, 

ocorre magmatismo eocretácico, conhecido por “Seqüência do Continente” (ASMUS e 

PORTO, 1980). 

O Arco de Ponta Grossa, marcado pelo enxame de diques de diabásio de idade 

também eocretácica, seria um ramo não evoluído da "junção tríplice" (preconizada para 

domos térmicos), cujos ramos principais evoluíram para a ruptura continental 

(ESTRELLA, 1972; ASMUS 1975; ASMUS e FERRARI, 1978; ASMUS e PORTO, 

1980). 

A área destaca-se pela predominância de atividades ígneas, principalmente no 

eocretáceo, quando comparada às demais áreas do continente americano. 
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Figura 4 – Perfil esquemático do “Estágio Pré-Rift” 

Fonte: Modificado e adaptado a partir de Estrella (1972) 

 

Estágio "Rift" (Figura 05): 

Nesta fase, a área da atual Bacia de Santos apresentava-se, também, com 

características diferentes das encontradas em outras áreas subsidentes ou não, ao longo 

da margem continental brasileira. O esperado fendilhamento da crosta adelgaçada não 

se faz presente através de falhas eocretácicas importantes; nem ocorrem ali, de maneira 

significativa, os depósitos da “Seqüência de Lago”, (ASMUS e PORTO, 1980). Esses 

mesmos autores enquadram a área como "rift do tipo arco vulcânico” da classificação de 

Milanovisky (1972, apud ASMUS e PORTO, 1980). 

Figura 5 – Perfil esquemático do “Estágio Rift” 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Modificado e adaptado a partir de Estrella (1972) 

 

Estágios Proto-Oceânico e Oceânico (Figuras 06 e 07) 

Nas etapas que se sucederam à fase "rift", com a acrescência da placa oceânica e 

conseqüente geração do assoalho oceânico do Atlântico Sul, foram produzidas 

importantes estruturas transversais à costa, na zona "off-shore" da orla continental 

brasileira (ASMUS, 1978; ASMUS e PORTO, 1980; ASMUS e GUAZELLI, 1981). 
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Trata-se de fendilhamentos da crosta oceânica, dos quais destacam-se os "lineamentos"; 

cuja peculiaridade reside na tendência de seus prolongamentos, rumo à crosta 

continental, coincidirem com os limites de crosta arqueada e crosta subsidida (única 

exceção feita ao "Lineamento de Vitória Trindade"), conforme Asmus e Porto, (1980). 

A atual área da Bacia de Santos está desta forma limitada ao norte pela 

"Lineamento do Rio de Janeiro" e ao sul pelo "Lineamento de Florianópolis" (ASMUS 

e GUAZELLI, 1981). Ao "Lineamento do Rio de Janeiro" estariam relacionadas feições 

tais como:  o alto estrutural que limita as bacias de Santos e de  

 

Figura 6 – Perfil esquemático do “Estágio Proto-Oceânico” 

Fonte: Modificado e adaptado a partir de Estrella (1972) 

 

Figura 7 – Perfil esquemático do “Estágio Oceânico” 

Fonte: Modificado e adaptado a partir de Estrella (1972) 

 

Campos, as intrusões alcalinas alinhadas desde Cabo Frio (RJ) até Poços de 

Caldas (MG) bem como a inflexão da linha de Costa do Continente que ocorre em Cabo 

Frio. Até mesmo a estruturação em blocos responsável pelos limites entre as bacias 

tafrogênicas continentais, poderiam representar ramificações, continente adentro, desse 

mesmo "Lineamento" (ASMUS, 1978). 
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Em termos evolutivos, a interpretação mais coerente para o tectonismo 

cenozóico (diga-se de passagem, incomum para esquemas teóricos evolutivos de 

margens continentais do tipo Atlântico) estaria calcada, ao lado de uma tectônica de 

distensão crustal, principalmente aos reflexos de uma anormalidade subcrustal, para esta 

área, o que se procurou evidenciar nos parágrafos anteriores. 

Com efeito, Asmus e Ferrari (1978), ao considerarem o sistema de bacias 

continentais como um conjunto de semi-grabens ligados ao basculamento, para NW, de 

blocos sobre a borda elevada da Bacia de Santos, estavam propondo um esquema 

evolutivo onde haveria uma relação genética entre a Bacia de Santos e o sistema de 

bacias continentais, porém com uma importante defasagem temporal. Esse modelo 

implica em se admitir o desenvolvimento de falhas na borda da Bacia de Santos 

somente durante o Oligoceno, enquanto que as demais bacias da plataforma continental 

são, via de regra, do Cretáceo Superior (PONTE e ASMUS, 1976; ASMUS e 

GUAZELLI, 1981). 

Melo et al. (1985a, 1985b), no entanto, propuseram um modelo evolutivo onde o 

desenvolvimento das falhas normais E-NE, de grande rejeito, teriam sido desenvolvidas 

já a partir do Cretáceo Médio (a partir do Neocomiano), após a fase de magmatismo que 

antecedeu a fase "rift". Somente a partir do início do Terciário, com o deslocamento do 

pólo de rotação do Atlântico Sul (Santoniano), é que ocorreria o desenvolvimento de 

estruturas transversais à margem continental e, conseqüentemente, a geração de falhas 

normais, com direção preferencial N-NE, secionando transversalmente as já 

pronunciadas falhas normais de direção preferencial E-NE e causando os represamentos 

da drenagem, então subseqüente. As bacias sedimentares teriam se desenvolvido nesses 

compartimentos tectônicos. 

Essa hipótese é aventada a partir do acúmulo de dados estruturais que estes 

autores obtiveram nas bacias de Resende, Volta Redonda e partes das bacias de Taubaté 

e São Paulo, onde os eixos de deformação se orientam segundo N-NW (estiramento 

máximo), E-NE (eixo intermediário) e vertical (encurtamento principal), conforme 

Campanha et al. (1985). 

Outro suporte à hipótese de Melo et al. (1985a), são as idades sugeridas por 

Wickert (1974), para os depósitos mais inferiores da Bacia de Taubaté (profundidades 

entre 50 a 85 metros), aos quais inferiu idades do Terciário Inferior e do Cretáceo 

Superior, a partir de estudos palinológicos de gêneros contidos nessas profundidades. 
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Uma outra hipótese de evolução, um pouco mais complexa, foi sugerida por 

Zalán (1986), na qual, juntamente com os esforços tracionais ligados ao arqueamento 

regional, desenvolveriam-se esforços compressivos responsáveis pelo aparecimento de 

falhas de empurrão ou transcorrentes. O modelo de bacia transtensional, aplicado à 

Bacia de Taubaté por Zalán (1986), pressupõem que estas se desenvolveriam em áreas 

dominadas por transtensão. 

Essa hipótese revestiu-se de grande interesse pois, num regime transtensional, 

ligado à distensão crustal, é possível coexistirem esforços compressivos capazes de 

gerar falhas inversas e transcorrentes, como aquelas observadas em sedimentos das 

bacias continentais adjacentes à margem continental do sudeste brasileiro. 

Archela (1989, 1990), em estudo comparativo das feições estruturais maiores e 

dos modelos faciológicos deposicionais para a Bacia Sedimentar de Curitiba (PR) em 

relação às bacias de São Paulo (SP), Taubaté (SP), Resende (RJ) e Volta Redonda (RJ), 

encontrou similaridades muito interessantes, aludindo tentativamente, que a Bacia de 

Curitiba fizesse parte daquele mesmo contexto tectônico, modelado por Asmus e Ferrari 

(1978), Melo et al. (1985a), e Zalán (1986). 

Na mesma linha interpretativa, Salamuni et al. (1997a, 1997b) e Salamuni 

(1999) investigaram o caráter tectônico para a gênese e evolução da sedimentação na 

Bacia de Curitiba, deduzindo esforços tencionais reinantes nos sedimentos da Formação 

Guabirotuba, sendo dois pares com tensão máxima, nas direções ENE-WSW (baixo 

ângulo) e N-S (médio ângulo), um de tensão intermediária, com direção NW-SE (alto 

ângulo) e um de tensão mínima, variando entre NNW-SSE e N-S (horizontal). Esses 

esforços seriam resultantes de um evento de deformação por compressão generalizada 

acompanhados de alívios advindos de movimentos transtensionais e transpressionais. 

Os sedimentos teriam sido depositados, inicialmente, numa calha em forma de hemi-

gráben passando, posteriormente, para a conformação romboedral (SALAMUNI, 1999). 

A confirmação de um mecanismo evolutivo para toda a região em questão, e o 

seu atual estágio de atividade, está sendo obtido gradativamente, graças aos estudos 

localizados, desenvolvidos em cada uma das bacias sedimentares que ocupam o sistema 

de rifts continentais do sudeste brasileiro. 
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A Bacia de Curitiba no contexto deposicional regional 

Os depósitos sedimentares da Bacia de Curitiba situam-se na área de domínio 

do, atual, alto curso do rio Iguaçu, na porção centro-sul do Primeiro Planalto 

Paranaense. A bacia possui uma área aflorante em formato irregular, alongada segundo 

um eixo maior com cerca de 55 km de comprimento, na direção NE-SW, e largura 

média em torno de 25 km, cobrindo uma área de exposições, mais ou menos contínuas, 

ao redor de 1.200 km2. 

O contorno a noroeste da bacia possui notável regularidade, o que sugeriu a 

Fuck (1967a, 1967b) um efetivo controle tectônico. Falhas de direção E-NE 

inicialmente mapeadas na região pela Comissão da Carta Geológica do Paraná (FUCK, 

1967a, 1967b; BIGARELLA et al., 1961; BIGARELLA e SALAMUNI, 1962) 

reforçaram esta hipótese, que foi confirmada recentemente por Salamuni et al. (1997a, 

1997b) e Salamuni (1999) em estudos de detalhe. Os contatos dos sedimentos a sul e 

sudeste da bacia são predominantemente erosivos e recortados. 

As espessuras dos sedimentos não ultrapassam a 100 metros, segundo opinião 

unânime dos que pesquisaram a área, entre eles destacamos Oliveira (1927), Bigarella e 

Salamuni (1957, 1962), Bigarella et al. (1961), Davino (1980), Muratori et al. (1982), 

Giusti (1989), Archela (1990), Nogueira Filho (1997), e Salamuni et al. (1994, 1997a, 

1999); porém, o relevo do embasamento da bacia é mais acidentado do que se supunha, 

com desníveis bruscos atribuíveis à presença de grandes zonas de falhas, como 

mostraram os estudos de geofísica e de dados auferidos através da descrição de 

amostragens, obtidas na perfuração de poços tubulares profundos para a explotação de 

água subterrânea (DAVINO, 1980; MURATORI et al., 1982; GIUSTI, 1989; 

ARCHELA, 1990; NOGUEIRA FILHO, 1997; SALAMUNI et al., 1994, 1997a, 1999). 

A hipótese de uma origem tectônica para a Bacia de Curitiba, embora 

desmembrada do contexto evolutivo regional em que esta se enquadra, já era sugerida 

por Maack (1947). Bigarella et al. (1961) em face da existência de inúmeras falhas de 

pequeno rejeito junto à borda oeste da bacia, achava possível a participação da tectônica 

no preenchimento sedimentar da bacia, acreditando, porém, no papel fundamental das 

mudanças climáticas como agente modificador da capacidade de transporte de material 

detrítico. 
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Nathália Ribeiro de Oliveira64 

 

Eixo Temático: Geografia Física, Geoprocessamento e Geotecnologias. 

 

Resumo 
Este trabalho pretende analisar aspectos da dinâmica de transformações da paisagem costeira,  a 

partir do estudo de caso da região dos entornos do Rio Itanhaém, no município de Itanhaém, SP, 

onde a urbanização, o turismo e a especulação imobiliária se relacionam com os processos de 

expansão urbana sob ecossistemas naturais, como Mangues e vegetação de Restingas. Foram 

elaborados mapas de Uso da Terra e Cobertura Vegetal (1962 e 2013) com o intuito de se 

analisar as alterações da paisagem na área de estudo, bem como a influência da expansão urbana 

sobre a vegetação de mangue. Foi elaborado também o mapa de Hemerobia, cuja análise 

permitiu a identificação de áreas onde a pressão da expansão urbana sob os ecossistemas 

naturais é mais intensa. 

Palavras chave: Expansão Urbana, Uso da Terra, Hemerobia. 

 

Abstract 
This work aims to analyze aspects of the transformation dynamic coastal landscape, from the 

case study of the surrounding region Itanhaém River in the County of Itanhaém, SP, where 

urbanization, tourism and real state speculation relate to urban expansion processes in natural 

ecosystems such as mangroves and restinga vegetation. It was done maps by land use and 

vegetation cover (1962 and 2013) , trying  analyses the landscape changes in the study area, as 

well as the influence of urban expansion on the mangrove vegetation. It was also prepared the 

Hemeroby map, whose analysis allowed the identification of areas where the pressure of urban 

expansion in natural ecosystems is more intense.  

Keywords: Urban expansion, land use, Hemeroby. 

Introdução 

  A cartografia ambiental tem como finalidade representar as relações entre os 

elementos naturais e socioeconômicos, originando as cartas ambientais, que devem 
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servir de base para a reflexão das questões ambientais e de suas dinâmicas, tendo sido 

objetivo desta pesquisa a elaboração de mapas que pudessem representar a dinâmica das 

transformações da área de estudo, entornos do Rio Itanhaém, região central do 

município de Itanhaém, SP, na escala temporal de 1962 a 2013. Os mapas de Uso da 

terra e cobertura vegetal dos anos de 1962 e 2013 foram produzidos na tentativa de 

melhor compreender as transformações da paisagem na região central de Itanhaém 

durante o período analisado, e as relações que estas possuem com a conservação dos 

ambientes naturais ali contidos; já o mapa de Hemerobia ou Grau de Alteração 

Antrópica foram produzidos com o intuito de identificar as áreas de mangue e entornos 

mais afetadas pela pressão da expansão urbana, segundo conceito de hemerobia 

proposto por Jalas e Troppmair (apud. Troppmair 1989), onde são classificados os graus 

de artificialidade (estado hemerobiótico) a partir do mapeamento do uso do solo e 

vegetação. 

Segundo Martinelli (2005), há duas abordagens possíveis para a cartografia 

ambiental: a analítica e a de síntese. A analítica se refere aqueles mapas que buscam a 

compreensão dos elementos que compõem os fenômenos representados através da 

sobreposição ou justaposição, e a de síntese tem como meta a confecção de mapas onde 

haja a fusão de seus elementos constitutivos em “tipos”. Na busca de atender ao 

objetivo de se demonstrar a dinâmica das transformações da área estudada buscou-se a 

produção de mapas analíticos, num primeiro momento e, posteriormente, o de síntese. 

Pode-se dizer que, na abordagem analítica, temos a concepção de que o conhecimento 

de cada uma das partes leva a compreensão do todo e, diferentemente, nas 

representações de síntese, temos a abordagem sistêmica, onde o conhecimento das 

relações existentes entre as partes leva a compreensão do todo. Assim, a cartografia 

ambiental, ramo da cartografia temática, sendo ela analítica ou de síntese, estabelece-se 

deste modo como um importante produto e ferramenta aos estudos ambientais. 

Em virtude de compreender a área de estudo uma região onde o turismo, o 

comércio e a especulação imobiliária se relacionam com o potencial paisagístico, é 

indispensável o entendimento da dinâmica da paisagem e seus parâmetros 

socioambientais na promoção de ações de conservação de importantes ecossistemas 

naturais, como o estuário do Rio Itanhaém, as florestas de restinga e o ecossistema 

manguezal. Devido a sua importância, o manguezal consiste em Aréa de Preservação 

Permanente – APP - sendo suas restrições de uso encontradas no Código Florestal, Lei 
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4771/ 65, na Lei 6981/84, na Resolução CONAMA 004/ 85 e na Constituição Federal 

1988. A conservação das florestas de restinga, por sua vez, está ligada a proteção do 

próprio mangue e cursos d’água, bem como da biodiversidade, sendo importante 

também para a qualidade de vida local. 

Segundo Ross (2006), pesquisas ambientais com uma abordagem geográfica 

devem, obrigatoriamente, considerar as características naturais e sociais da área 

estudada, a partir de uma unidade de análise - que pode ser um município, uma região, 

uma comunidade, uma bacia hidrográfica, etc. - sendo para isso necessário o 

levantamento de informações acerca dos recursos naturais, da sociedade, de seus 

processos históricos, de sua cultura e relação com o meio ambiente, bem como de suas 

relações socioeconômicas e inter-relações destas com os recursos ambientais 

disponíveis. Neste sentido, ressalta-se a importância nas pesquisas geográficas de cunho 

ambiental, a análise espaço-temporal das relações que envolvem ou envolveram no 

passado as características sócio ambientais de determinada área estudada.      

Desenvolvimento 

Procedimentos teóricos metodológicos 

 Para a elaboração dos mapas, foi necessário definir qual seria o significado do 

termo dinâmica, entendida aqui como temporal, espacial, dos processos e da intensidade 

das transformações. A necessidade da elaboração de dois tipos de mapas para atender a 

este objetivo de representação se deu neste momento. Assim, elaborou-se os mapas de 

uso da terra e cobertura vegetal 1962/2013 para se demonstrar o dinamismo dos 

fenômenos. Para Martinelli (2005), a cartografia de síntese não pode contar com a 

participação dos elementos considerados na etapa analítica, mas sim a fusão deles em 

tipos, mediante um raciocínio lógico. Deste modo, elaborou-se um segundo tipo de 

mapa, o de hemerobia ou grau de alteração antrópica, baseado na proposta de Belém e 

Nucci (2010) para a classificação hemeróbica em trabalhos com escalas de maior 

detalhe, onde vê-se relacionado a intensidade dos processos e as transformações da área 

estudada. Acredita-se, por meio dos produtos cartográficos elaborados, ter-se atendido a 

representação da dinâmica do meio sócio ambiental da área estudada para os elementos 

analisados. Nos mapas de evolução do uso da terra 1962/2013, a representação 

temporal, espacial e dos processos (urbanização, degradação ambiental, recuperação da 
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vegetação etc.), e no mapa de hemerobia, as representações do espacial (aonde) e da 

intensidade dos processos de alteração da paisagem. 

 

Procedimentos técnico-operacionais 

Com as fotografias aéreas da área de estudo datadas de 1962 e ortofotomosaico 

de 2013 (escala original 1: 25.000), todas do acervo de imagens do IGC, Instituto 

Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo, foi realizada uma pré- análise do uso 

e ocupação da terra para este intervalo de tempo. As fotografias aéreas foram 

georreferenciadas e trabalhadas no software ArcGis 9.3, utilizando-se para isso os 

pontos em comuns destas imagens e as cartas topográficas do IGC na escala 1:10.000, e 

carta do IBGE na escala 1:50.000. Com as imagens georreferenciadas e delimitada a 

área de estudo, prosseguiu-se com a delimitação da rede de drenagem, ferrovias e 

rodovias, com base nas próprias fotografias aéreas e nas cartas topográficas já 

mencionadas. A partir de uma primeira análise destas imagens, foi elaborada a legenda 

para a confecção dos mapas de uso da terra 1962 e 2013, optando-se pela classificação e 

demarcação não automática destas áreas, procedimento que pode significar um melhor 

resultado, dependendo da habilidade do pesquisador em fotointerpretação. Após a 

realização de um trabalho de campo para conferência, comparação e analise in loco da 

área de estudo, foi feita a reinterpretação dos mapas elaborados anteriormente e a 

delimitação final do uso da terra, onde é possível identificar o avanço da urbanização 

em áreas verdes até 1962 (período anterior ao código florestal de 1965), e o avanço 

desta urbanização sob os ecossistemas e áreas protegidas até 2013. Por ultimo, 

elaborou-se o mapa de hemerobia, para o complemento da análise acerca da 

organização espacial e pressão antrópica, integrando-se os elementos analisados. 

Conforme definição de hemerobia utilizada em trabalhos de Fávero (2007) e 

Belém e Nucci (2011), as áreas identificadas com valores de hemerobia baixa a média 

correspondem as áreas de vegetação natural degradadas onde ainda é possível a 

recuperação da paisagem original, sendo geralmente áreas de app, parques ou locais de 

uso turístico controlado, já áreas com valores mais altos de hemerobia correspondem 

aos diversos arranjos e configurações de áreas urbanas ou em processo de urbanização. 
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Área de estudo 

A área de estudo desta pesquisa é a região central da cidade de Itanhaém, nos 

entornos do Rio Itanhaém (Figura 1), onde temos representantes de alguns dos 

principais ecossistemas de regiões litorâneas tropicais, as florestas de restinga, o 

manguezal e a região estuarina da foz do Rio Itanhaém.  

 

Figura 1 - Localização da Área de Estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nathália Ribeiro de Oliveira, 2014 

A cidade é uma esta estância balneária e insere-se na Região Metropolitana da 

Baixada Santista (lei estadual nº 815 – 1996), litoral do estado de São Paulo, tendo 

como limite norte as cidades de São Paulo e Juquitiba, limite leste as cidades de 

Mongaguá e São Vicente, a sudoeste as Cidades de Pedro de Toledo e Peruíbe e a 

sudeste o Oceano Atlântico.  

Seu centro histórico é constituído por igrejas e capelas construídas a partir do 

ano de 1532, sendo um testemunho da colonização do litoral de São Paulo. No inicio do 

século XX, é implementada na região litorânea de São Paulo o sistema de ferrovias, 

Escala original: 1: 25.000 – Projeção UTM. Datum 

SIRGAS 2000. 23S 

– ortofotomosaico 2013 - SG-23-V-A-III-1 
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para o escoamento da produção agrícola, sobretudo banana. Neste período, a mancha 

urbana do município se restringia ao antigo centro histórico e seus entornos, sendo a 

maior parte da área recoberta por vegetação natural. O processo de loteamento e 

urbanização da cidade se intensifica a partir da segunda metade do séc. XX, quando o 

acesso a região é facilitado por meio da construção da Rodovia Padre Manoel da 

Nóbrega.  

O município insere-se na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos da 

Baixada Santista (UGRHI 07), criadas por meio da Lei Estadual 9.034, de 27 de 

dezembro de 1994 – pela Política Estadual de Recursos Hídricos – para adoção e 

proposição de planos de recuperação, proteção, conservação e utilização dos recursos 

hídricos. No total, Itanhaém possui aproximados 912 km de cursos d’água, sendo que 

grande parte destes canais desaguam no Rio Itanhaém, formado pela confluência do 

Rios Branco (com surgimento na Serra do Mar) com o Rio Preto (cujas nascentes 

localizam-se em Peruíbe). 

           O Rio Itanhaém estende-se ao longo da planície costeira (associada a 

transgressão Cananéia – pleistoceno- e transgressão Santos – holoceno) em terras 

baixas, sob areias marinhas e sedimentos atuais e sub atuais, com a área de drenagem do 

rio recoberta por sedimentos argilo-arenosos de origem lagunar (Suguio & Martin, 

1978). Devido as baixas altitudes, este rio é um sistema de baixa energia, apresentando 

pouca densidade de drenagem e padrão meandrante, e tais características, combinadas 

aos ciclos das mares altas, formam um ambiente propício para o surgimento de uma 

vegetação específica, adaptada a variações de salinidade e baixos teores de oxigênio, a 

vegetação de mangue. Esta vegetação possui mecanismos que as permitem retirar água 

doce da água salobra e liberar o excesso de sal pelas folhas (Shaeffer-Novelli, 1991). 

Segundo carta geotécnica de planejamento e gestão elaborada pelo IPT (1994)  

na escala 1:250.000, a área de estudo apresenta em suas porções próximas ao estuário 

do Rio Itanhaém e recobertas por mangue, alta e muito alta suscetibilidade a recalque, 

destacando-se aqui a importância da preservação da cobertura vegetal natural do 

mangue e a vegetação de seus entornos, além da não ocupação urbana destas áreas de 

APP; e para toda a área de estudo, verifica-se baixa suscetibilidade a erosão - excluindo-

se a erosão relacionadas aos processos fluviais e a dinâmica costeira – fato que se deve 

em parte as baixas altitudes da área (planície costeira) e baixa energia dos cursos d’água 

e a presença de vegetação de mangues. 
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Resultados e Discussões 

Os mapas de Uso da Terra e Cobertura Vegetal foram elaborados, a partir de 

fotointerpretação em software Arc Gis 9.3, onde foram consideradas as seguintes 

classes: 

 Restinga: vegetação fisionomicamente distinta, que se desenvolve sob influência 

marinha e flúvio-marinha. Engloba desde a vegetação rasteira e arbustiva até 

arvores que podem atingir cerca de 15 metros de altura.  

 Brejos de restinga: áreas de vegetação herbácea que se encontram 

permanentemente alagadas. 

 Restinga alterada: vegetação descaracterizada de sua fisionomia original devido 

ao uso e ocupação humana. 

 Capoeira: vegetação de floresta ombrófila densa em estágios de recuperação que 

variam de médio a avançado. 

 Mangue: ecossistema costeiro, berçário natural de fauna aquática e terrestre, 

vegetação adaptada a ambientes salobres e solos limosos. 

 Mangue alterado: áreas de mangue descaracterizadas de sua fisionomia original. 

 Campo úmido: áreas de várzea ou descaracterizadas de suas condições iniciais, 

ocupada por novas espécies (lírios, taboas e espécies forrageiras). 

 Campo antrópico: áreas antrópicas ocupadas por espécies forrageiras (campos de 

futebol, pastagens, canteiros de vias publicas, terrenos baldios) e pequenas áreas 

destinadas ao cultivo de hortaliças. 

 Solo exposto: áreas alteradas sem nenhum tipo de cobertura. 

 Loteamentos: áreas destinadas a expansão urbana com contínuo 

desenvolvimento dos equipamentos urbanos. 

 Área urbana: área urbana consolidada e de edificação contínua, onde encontram-

se equipamentos urbanos consolidado. 

Para o mapeamento do uso da terra e cobertura vegetal do ano de 2013, foi 

necessário ainda a realização de um trabalho de campo, com o objetivo de se visitar 

pontos onde a fotointerpretação gerou dúvidas, e também com o intuito de verificar a 

situação das diversas valas de drenagem existentes na área de estudo. Tais mapas são 

apresentados aqui em ordem cronológica (figuras 2 e 3), com a intensão de se 

demonstrar a dinâmica do avanço da urbanização sobre os elementos naturais, 
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destacando-se a degradação das áreas de restinga, e a relativa boa conservação das 

vegetações de mangue, apesar da degradação de áreas marginais do ecossistema 

manguezal onde este faz limite com a área urbana da cidade, e também o relativo bom 

estado de conservação do Rio Itanhaém e cursos d’água, apesar da ocupação de algumas 

de suas áreas de app, onde houve durante este período de tempo a consolidação de 

bairros por meio dos processos de loteamento da região, iniciados a partir da segunda 

metade da década de 1950.  

Figura 2 - Mapa do Uso da Terra e Cobertura Vegetal do ano de 1962 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado por Nathália Ribeiro de  Oliveira, 2014 

 

Conforme artigo 2º do código florestal de 1965 considera-se área de preservação 

permanente, além das nascentes e olhos d’água, as florestas e outras formas de 

vegetação situadas ao longo dos rios e cursos d’água, sendo sua largura mínima dada 

em função da largura destes corpos d’água. Além disso, o mesmo código ainda 

estabelece como área de proteção permanente as restingas, como fixadores de dunas ou 

estabilizadoras de mangue. No caso das áreas urbanas definidas por lei municipal 

IGC - fotografias aéreas 1962 – escala original 1:25.000. 

Projeção UTM. Datum CA 23S. 
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(complemento de Lei nº 7.803 de 18.7.1989), observa-se o disposto nos planos diretores 

e leis de uso do solo, respeitando os princípios e limites deste artigo. 

O mapa de uso do solo de 1962 se refere a uma data anterior ao código florestal 

(1965), portanto, nos fornece informações acerca do grau de degradação antes da 

implementação do código. Nele podemos observar que tais áreas ainda não se 

encontravam ocupadas ou fortemente antropizadas, exceto na estreita faixa urbana ao 

longo do estuário do rio, próximos a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega e à linha de 

costa. 

As restrições ao uso de áreas de mangue encontram-se no Código Florestal, Lei 

4771/ 65, na Lei 6981/84, na Resolução CONAMA 004/ 85, e na Constituição Federal 

1988. Pelo novo código florestal, os mangues são considerados como área de 

preservação permanente na sua totalidade. Tais áreas ao longo do litoral paulista, 

encontram-se parcialmente degradadas, em virtude da especulação imobiliária, de 

aterros e de atividades ligadas a extração de areia (portos de areia) nas proximidades 

destes ecossistemas, ao longo dos rios que drenam a região. Abaixo, temos o mapa de 

uso da terra e cobertura vegetal para o ano de 2013, com a demarcação da área de 

preservação permanente (APP) do ecossistema manguezal (figura3). 
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Figura 3 - Mapa do Uso da Terra e Cobertura Vegetal 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado por Nathália Ribeiro de Oliveira, 2014 

 

    Em virtude do potencial turístico da cidade (histórico e ecológico) e pelo fato 

do turismo ser a principal atividade econômica do município, a vegetação de mangue 

encontra-se em relativo bom estado de conservação na sua maior porção, apesar da 

degradação marginal de sua área inserida na região urbana, do desmatamento, ocupação 

e especulação imobiliária de áreas de restinga, e da poluição de valas e dos cursos 

d’água, conforme observado em campo (figuras 4, 5,6 e 7; figuras 8, 9,10 e figuras 11, 

12, 13 e 14). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 IGC – ortofotomosaico 2103 -  SG-23-V-A-III-1. escala 

original: 1: 25.000 – Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. 

23 S;  
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Figuras 4, 5, 6 e 7: ocupação de margens de cursos d’água e valas poluídas. Essas valas 

são comuns na área e o sistema drena suas aguas suas águas para o rio Itanhaém 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: acervo da autora, 2014 

 

 

Figuras 8 e 9 - Depósitos de lixo e ocupações nas proximidades do mangue. 

 

 
 

Fonte: acervo da autora, 2014  
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Figura 10, 11, 12 e 13: diferentes de tipo de ocupação do solo: ocupações ilegais, 

moradias do pac, especulação imobiliária, condomínios e chácaras 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo da autora, 2014 

 

 
                   A carta de hemerobia foi produzida para complementar a análise proposta. 

Tais cartas se mostram extremamente úteis ao planejamento e análise ambiental, pois 

revelam as heterogeneidades e os diferentes graus de intensificação dos processos de 

urbanização, bem como estes se relacionam com a degradação ou conservação dos 

ecossistemas presentes. Com relação ao planejamento ambiental, bem coloca Belém e 

Nucci. (2011): 

Portanto, torna-se imprescindível um planejamento que considere as 

potencialidades da natureza, ou seja, seus limites para o uso e suas 

possibilidades de fornecimento de recursos aos seres humanos que, 

portanto, considere as funções da natureza na transformação e ocupação 

das paisagens. (BELÉM e NUCCI, 2011). 

 

                        O conceito de hemerobia, ao trazer elementos que colaboram com estas 

análises, de modo a integra-las, serve de ferramenta técnico-cientifico para o 

monitoramento e planejamento ambiental (FAVÉRO et al. 2011).  

  As classes para o mapa de Hemerobia (figura 14) foram definidas conforme 

sugestão metodológica de Belém e Nucci (2011) para escalas maiores, sendo os graus 
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de hemerobia identificados na área variando de hemerobia mínima a Hemerobia muito 

alta (não sendo cartografado na região dentro da escala de análise a classe de hemerobia 

máxima).  

Figura 14 - Mapa de Hemerobia – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Nathália Ribeiro de Oliveira, 2014 

           

 A observação do mapa nos permite identificar como o processo de urbanização 

se dá em parte em função da distribuição espacial dos elementos naturais e como a área 

urbana é de fato heterogênea com relação aos graus de alteração da paisagem. Além 

disso, pode-se observar os principais pontos de pressão sobre estes ecossistemas na área 

urbana e de expansão urbana. As áreas identificadas como de hemerobia muito baixa a 

hemerobia média são áreas degradadas onde ainda é possível a recuperação da 

vegetação original, correspondendo a áreas de mangue alterado e vegetação de restinga 

alterada.  Apesar do manguezal encontrar-se, na sua maior porção com valores de 

hemerobia mínima, observa-se que a retirada da vegetação original de restinga 

 
 IGC – ortofotomosaico 2103 -  SG-23-V-A-III-1. escala original: 

1: 25.000 – Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. 23 S;  
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(estabilizadora de mangue) das áreas de app e a substituição destas pela mancha urbana 

atua como um fator de risco à conservação deste ecossistema, ocasionando sua 

degradação marginal devido a ocupação e emissão de esgoto urbano, onde foi 

constatado valores de hemerobia alto a muito alto. 

Considerações Finais 

                   A partir do material cartográfico produzido foi possível analisar a dinâmica 

da ocupação da área de estudo, bem como a relação e resposta dos ecossistemas ali 

inseridos à estes processos. Os mapas de uso da terra e cobertura vegetal são produtos 

cartográficos de caráter analítico e servem de subsídio a estudos preliminares e análises 

ambientais. Colocados em sequência cronológica, podem mostrar como estes processos 

evoluem temporal e espacialmente. O mapa de hemerobia, sendo um mapa síntese, é um 

produto cartográfico que propicia o diagnóstico ambiental dos principais problemas ou 

aspectos relevantes, quando da tomada de decisões e planejamento ambiental. O 

mapeamento baseado na identificação de graus de hemerobia para escalas maiores, 

como bairros, bacias e sub-bacias, regiões ou “cenas” de uma determinada região, se 

mostra particularmente interessante, ao revelar as áreas urbanas como não uniformes, 

não apenas manchas urbanas (como nos mapas de uso do solo) e os pontos de pressão 

antrópica sobre áreas naturais e semi-naturais em diversos estágios de recuperação. 

Assim, considera-se ter alcançado ao menos parcialmente os objetivos deste trabalho, o 

de entender as inter-relações dinâmicas entre meio ambiente, conservação e sociedade. 
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PERSPECTIVAS DA GEOGRAFIA FÍSICA 

CULTURAL CONTEMPORÂNEA NA REGIÃO 

CENTRO SUL DO ESTADO DO PARANÁ 

Pesrspectives of geography physical cultural contemporary in the region center south 

State Paraná 

 

Ane Caroline Carrilho65 

 

Eixo Temático: Geografia Física, Geoprocessamento e Geotecnologias 

Resumo 
A Geografia Física contemporânea traz uma abordagem nova dentro do que conhecemos sobre 

o início da Geografia física clássica em parâmetros mundiais. Contudo a abordagem em síntese 

epistemológica da Geografia torna-se necessário quando o conceito de paisagem rompe as 

barreiras fixadas e traz uma proposta de caráter sistêmico para a análise das variáveis em forma 

conjunta de seus elementos. No entanto, o estudo dentro da perspectiva do conceito de paisagem 

permite uma visão ampla e aberta dentro da proposta explicitada.  A Geografia física parte da 

perspectiva em compreender o meio ambiente e sua complexidade através da aplicação de 

métodos e técnicas específicas para a análise na Região Centro- Sul do Estado do Paraná. Onde 

a paisagem é vista com dinamismo fluidez de seus elementos vistas sob a ótica material e 

imaterial do território. 

Palavras-chave: Epistemologia, Paisagem, Geografia Física. 

  

Abstract 
The contemporary Geography physics brings a new approach within what we know about the 

beginning of classical physics Geography in global parameters. However, the epistemological 

synthesis approach of Geography becomes necessary when the landscape's concept breaks the 

established barriers and brings a systemic character proposal for the variables analysys jointly of 

its elements. However, the study within the landscape's concept of perspective allows a wide 

and open view inside the explicited proposal. The Physical Geography assumes the perspective 

of understand the environment and it's complexity by applying specific methods and techniques 

for the analysis in the Center-South region of Paraná. Where the landscape is seen with dynamic 

fluidity of it's elements seen through the lens material and immaterial territory. 

Keywords: Epistemology, Landscape, Physical Geography. 
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Introdução  

A Geografia Física é compreendida pelo meio ambiente, onde (GREGORY, 

1985) trata que através da avaliação do meio ambiente cabe avaliar como e porque o 

estado atual se desenvolveu. 

Para isso, os estudos voltados a Geografia iniciam- se por volta de 1850 

incluindo-se a Geografia Física.  Onde a Geografia passava por um processo de 

evolução através da criação de catédras universitárias que disseminavam os estudos 

geográficos.  Através da criação das catédras a Geografia Física fortificava suas raízes 

com influências provindas da Alemanha, e outros pontos da Europa e Estados Unidos 

entre os anos de 1905 à 1914.  

Onde estas influências europeias e norte-americanas aceleravam ou retardavam o 

desenvolvimento da Geografia em diferentes países. Para compreendermos o 

desenvolvimento da Geografia Física cabe avaliar a abordagem sumária entre os anos de 

1850 e 1950 onde consideravam as influências intrínsecas e extrínsecas. Em um 

primeiro momento as influências de ordem geral que criaram o meio ambiente 

científico, onde interferem na abordagem na Geografia Física. Em um segundo 

momento as de caráter teórico especificas onde emergiram das disciplinas acopladas 

que propiciaram o inicio para a investigação e pesquisa na Geografia Física 

(GREGORY,1985). 

Entre as categorias conceituais da Geografia Física o Uniformitarismo destaca-

se, como o estudo de continua uniformidade dos processos existentes na história 

terrestre.  Rompeu com o pensamento e ideias catastróficas sobre os processos de 

formação das paisagens. Onde seguiu através da ideia que “o presente é a chave do 

passado”. Onde entendemos processos e mecanismos existentes na superfície da terra.   

Entretanto os estudos de conservação ambiental iniciaram-se na metade do 

século dezenove, porém com um fraco destaque pelos geógrafos físicos da época.  Os 

estudos conservacionistas partiam da perspectiva sobre a sensibilidade de alguns meio 

ambientes que aliaram-se aos estudos sobre os efeitos do uso do meio ambiente.  

Paisagem e Meio Ambiente 

O estudo da Paisagem dentro da Geografia física está interligada a noção de 

escala. Onde a mesma, deve ser compreendida como uma combinação e junção de 
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vários elementos físicos, biológicos e antrópicos tornando-se um corpo único em 

constante evolução. 

Para a construção do conceito, Humboldt tratou à paisagem através do interesse 

sobre a fisionomia da vegetação, clima e suas influências, e demais aspectos de caráter 

geral como solos, serapilheira. 

A observação da vegetação partia da ideia em caracterizar estas variáveis quanto 

as diferenças paisagísticas através do método descritivo e comparativo. No decorrer do 

tempo Ratzel influenciou quanto ao entendimento sobre as relações causais naturais na 

paisagem. Para o entendimento quanto a formação deste conceito Maximiano em sua 

obra aborda:  

 

Aproximadamente nesta época, Dokoutchaev, na Rússia, definiu o 

“Complexo Natural Territorial” (CNT), que era também uma forma de 

identificar as estruturas da natureza. A partir destas abordagens, 

surgiram outras variações, particularmente na Alemanha e países do 

Leste Europeu. A linha que mais conservou a vegetação como 

parâmetro de análise da paisagem, conforme a ótica de Humboldt e 

Grisebach, resultou mais tarde nas concepções da Ecologia da 

Paisagem e Geo-Ecologia, de Carl Troll. (MAXIMIANO, 2004, p.86) 

 
Desde o século XIX, a Geografia busca uma perspectiva metodológica dentro de 

um viés sistêmico onde os atributos da natureza interligam-se juntamente com a ação 

antrópica. Na metade do século, os estudos de análise da vegetação na paisagem 

trabalhavam através das tipologias das unidades vegetacionais através das unidades 

paisagísticas onde se assimilam os componentes físicos e sociais (MAXIMIANO, 

2004). 

Alexander Von Humboldt em 1847 em sua obra “Cosmos” aprofundou-se nos 

estudos de ciências especiais aplicada como Geologia, Química e Botânica posição dos 

astros e do magnestismo terrestre (FERREIRA, 2010). Onde seu desejo partia em 

compreender os fenômenos terrestres das forças físicas e suas influências.  

No século XX os Geógrafos abordavam estudos voltados a superfície terrestre. 

Onde a Geografia tinha como características análises descritivas dos ambientes. 

Hartshome (1978/1939) tratou a Geografia como área do conhecimento que consideraria 

as particularidades dos fragmentos terrestres de forma descritiva onde estabeleceu o 

conceito de “unidade área” como procedimento metodológico de investigação científica.   
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De acordo com Ferreira, 2010 podemos compreender que a unidade-área esta 

ligado como uma partição do território, onde o pesquisador delimita a temática e a 

escala de trabalho. (FERREIRA, 2010). 

Hartshome tinha como característica seus estudos voltados dentro de uma 

construção regional, onde, o conceito de “unidade área” pode ser comparado ao 

conceito de “land-unit” que refere-se a delimitação das unidades territoriais 

consideravelmente homogêneas ou seja, dentro da perspectiva de Hartshome.  

A compartimentação dos espaços em unidades de área ligam-se aos estudos 

físicos e bióticos (FERREIRA, 2010), onde cada área individualizada podem integrar-se 

mesmo com suas variáveis. 

As escolas da paisagem tiveram forte presença na história do pensamento 

geográfico desde o início do século XX iniciou na Europa exceto na França, 

precisamente na Alemanha, disseminou ao Leste Europeu e seguiu a América do Norte, 

porém não foi possível definir um corpo teórico conceitual da paisagem 

(MAXIMIANO, 2004). 

Porém dentro de uma perspectiva ambiental o conceito de Paisagem torna- se 

fundamental para o entendimento da paisagem dita como natural ora outra social ou 

antrópica. 

Para isso Carl Sauer (1925, p. 23) em sua obra traz o conceito de Paisagem 

dentro de uma nova visão que cabe aos estudos paisagísticos ambientais onde ele trata 

“Por definição a Paisagem tem uma identidade que é baseada na constituição 

reconhecível limites e relações genéricas com outras paisagens que constituem um 

sistema geral”. 

A relação homem e natureza parte pelo modo como a sociedade se organiza 

quanto ao uso dos recursos naturais, materiais e energéticos. Dentro de um viés social a 

paisagem modifica-se através das ações antrópicas quanto as atividades sociais de 

caráter intervencionista. 

O meio define-se aplicado de uma finalidade ecológica que não encontra-se na 

palavra paisagem. (BERTRAND, 2004). 

A paisagem liga-se em seu complexo através de unidades especificas, onde há 

variáveis em sua estrutura taxonômica. De caráter temporal e espacial resultante das 

ações antrópicas sobre o meio ao decorrer do tempo.  Portadora de significados valores, 

crenças mitos onde dimensão vai além das características físicas naturais mas também 
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dentro de uma dimensão cultural. (CORREA; ROSENDAHL, 1998 apud FERREIRA, 

2010). 

Paisagem e sua relação física cultural aplicada ao Estoque de 

Serrapilheira em território faxinalense 

Para isso vale salientar a importância do estudo da paisagem na análise 

ambiental, que estende em seu escopo teórico uma proposta moderna em aliar a 

abordagem sistêmica clássica descritiva quantitativa, a conversar com realidades, 

pessoas e suas formas de uso e conservação dos recursos naturais. 

Este duo de realidades distintas, por anos não se era abordado na Geografia 

clássica física, porém esta quebra vem a romper com estas barreiras de caráter 

positivista e traz uma proposta a ser tratada quando se fala de conservação uso do solo e 

comunidades tradicionais. 

Para isso o estudo parte de uma síntese sobre aliar o Estoque de Serrapilheira nas 

áreas do uso do solo em território faxinalense. Com o conhecimento tradicional dos 

agricultores e moradores da comunidade. 

Ao pensar nesta relação automaticamente temos duas visões fragmentadas onde 

em um primeiro momento tendo métodos específicos e técnicas a serem aplicadas nas 

classes de uso da terra nos faxinais da Região Centro- Sul do Estado. Em um segundo 

momento entrevistas de perfil objetivas para quantificar os dados físicos em campo com 

os agricultores e semi-abertas relacionadas quanto a degradação dos solos neste 

ambientes. Onde a procura vem em comparar os dados coletados em campo através dos 

experimentos com a realidade vivida das práticas e saberes tradicionais dos agricultores 

da Região. 

Os Faxinais são conhecidos como áreas de preservação das características 

paisagísticas naturais.  Porém, apresentam problemas de caráter mundial (BEDNARZ et 

al, 2012). 

O sistema Faxinal tem por característica o cercamento, onde se estabelece as 

relações do criadouro comum. Os animais são criados a solta. A criação de animais tem 

por base bovinos, suínos, caprinos, equinos e aves. Quanto à produção agrícola, 

policultura alimentar de subsistência familiar. A comercialização ocorre da parcela 

excedente, em destaque as culturas do milho, feijão, batata, cebola, arroz; Coleta de 

erva-mate (CHANG, 1988). 
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O Sistema Faxinal foi reconhecido como um território tradicional no final da 

década de 1990, definido no Decreto n° 3446-14/08/1997 como sendo um: 

Sistema de produção camponês tradicional, característico da região 

Centro- Sul do Paraná, que tem como traço marcante o uso coletivo da 

terra para produção animal e a conservação ambiental. Fundamenta-se 

na interação de três componentes: a) produção animal coletiva, à solta, 

através dos criadouros comunitários; b) produção agrícola – 

policultura alimentar de subsistência para consumo e comercialização; 

c) extrativismo florestal de baixo impacto – manejo de erva-mate, 

araucária e outras espécies nativas. (PARANÁ, 1997, p. 1). 

 

Embora reconhecidos os direitos sobre os respectivos territórios tradicionais, a 

legislação não dá conta da complexidade das dinâmicas socioespaciais que incidem 

sobre as comunidades tradicionais, pois fundamentam-se na ideia de temporalidade 

assincrônica de tradicionalismo, na qual a comunidade se desconectaria da sociedade 

envolvente, apresentando-se refratária à ideia e aos processos de modernidade. 

Cabe destacar que os trabalhos voltados ao entendimento de uso e conservação 

dos solos tem se tornado importante nos estudos em comunidades tradicionais, no 

entendimento da conservação, manejo e uso correto destes recursos no meio rural.  

Diversos fatores bióticos e abióticos interferem na produção de serapilheira, 

como: Altitude, latitude, relevo, deciduosidade, tipo de vegetação, estágios sucessionais, 

fator hídrico e características dos solos. A variável pode ocorrer, pois cada ecossistema 

tem sua particularidade e determinará fatores que podem prevalecer entre estas 

realidades. 

A dinâmica florestal no território Faxinal tem suas particularidades, sendo que 

em alguns casos os ambientes já não possuem suas características florestais originais, 

sendo muito manejado.  

Onde vale compreender a relação do estoque de Serapilheira nas classes de uso 

da terra através de mensurações.  

Destaca-se que, a perturbação nos ambientes florestais influencia nas 

características do solo, por haver uma alteração na deposição de serapilheira, e, por 

conseguinte, uma redução da matéria orgânica, a qual implica na variação da 

estabilidade dos agregados, infiltração, perda de água e solo (ANTONELLI; THOMAZ, 

2012). 

Quanto à ciclagem de nutrientes e os atributos do solo são indicadores 

ambientais que demonstram o nível e o grau de degradação de um ecossistema em 
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diferentes usos da terra, como áreas de vegetação nativa, plantio florestal, cultivo 

(COSTA et al, 2015). 

Quanto ao preparo do solo e a atenção com as plantações se orientam por 

práticas produtivas híbridas, onde os aspectos e práticas modernas e tradicionais 

mesclam-se. Com o emprego esporádico de equipamentos ou técnicas melhoradas de 

produção, especialmente à produção do fumo (PINTO; FLORIANI, 2011). 

Os elementos abordados partem da necessidade do entendimento dos saberes 

ecológicos locais, que tem em seu escopo teórico uma proposta metodológica complexa 

quando propõe analisar conjuntamente as práticas de uso e conservação da terra de um 

território.  

Para isso, o estudo da paisagem é imprescindível na análise de caráter físico - 

ambiental, aliado a abordagem social ao se tratar do entendimento físico-dinâmico e dos 

saberes tradicionais. 

Resgatando a importância da análise da paisagem dentro da Geografia norte 

americana Carl Sauer em sua obra The Morphology of Landscape (1925) traz dentro do 

conceito uma abordagem diferenciada partindo da ideia da construção unitária na 

Geografia. Considerada como uma fenomenologia das paisagens (MACIEL; LIMA, 

2011). 

O geógrafo Carl Sauer trata da paisagem na perspectiva integrada, aos fatores 

naturais e sociais, e quanto aos fatores integradores. 

Os estudos ambientais estão ligados às dinâmicas espaciais, no principio da 

análise do estado e como sistema funciona. Onde o resultado de uma abordagem em 

conjunto deve apresentar um entendimento dentro das estruturas espaciais dentro da 

escala temporal sistêmica (NUNES et al, s/d). 

A temática degradação ambiental tem sido abordada através da Geografia Física 

contemporânea. Esta preocupação ambiental teve como característica da Geografia 

Lablachiana onde buscava entender estas interações naturais e sociais. Onde 

principalmente os estudos sobre degradação têm raízes mais fortes (SOUZA; 

MARIANO, 2008). 

Quanto a relação da Geografia física com o meio ambiente cabe avaliar dentro 

dos princípios sistêmicos, onde não serão explicitados de forma direta, pois a 

abordagem sistêmica é cercada de complexidades em seus complexos territoriais. Onde 
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parte dos parâmetros: aplicação e reavaliação e monitoramento (VICENTE; FILHO, 

2003). 

Onde a Geografia Física contemporânea partindo dos princípios dos sistemas 

sistêmicos fechado e aberto, enquadra-se dentro no segundo sistema(aberto) pois as 

condições iniciais ligam-se as variáveis que determinaram o comportamento das áreas 

em análise. 

Como proposta dentro da Geografia Física contemporânea a paisagem parte de 

uma nova visão que ultrapassava (VIEIRA, 2005) a perspectiva fracionada do conceito 

de paisagem sob a ótica fracionada independente das relações do sujeito.  

Pierre Monbeig trazia em suas obras a o conceito de paisagem dentro do viés da 

materialidade e imaterialidade que também pode interferir nas relações no meio.  

Onde os processos físicos biológicos fisiográficos aliam-se na conjuntura 

histórica social que determinaram estas relações e interferências que irão determinar a 

paisagem. 

Resultados 

O campo foi realizado na área de estudo no Faxinal Anta Gorda localizado no 

Município de Prudentópolis- Paraná. Onde as áreas florestais foram determinadas pelo 

líder da comunidade, agricultor e morador a 40 anos no Faxinal.  

O campo foi para fins de observação do aporte de deposição de serapilheira nas 

áreas de floresta secundária .O Faxinal atualmente possuí  em sua classe de uso: 

Floresta de Araucária, Bosque (vegetação aberta ou esparsa) Floresta Secundária , área 

de pastagem e nas áreas de plantar. 

Neste sentido, o trabalho segue em andamento com a futura aplicação dos 

questionários semi- estruturados. 

Considerações Finais  

A visão de paisagem sempre esteve presente na sociedade, sob óticas diversas.  

Porém através da ciência o conceito foi sendo construindo aos moldes de cada tempo 

em perspectivas diversas.   

A paisagem é compreendida como produto das interações e dos elementos de 

ordem natural e antrópica.  Onde os estudos da Geografia podem ser vistos além da 
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ótica clássica descritiva quantitativa.  As abordagens descritivas dão espaço as 

abordagens que buscam o entendimento da essência das realidades naturais e sociais dos 

processos geoambientais inseridos na paisagem (FERREIRA, 2010). 

Com a constante mudança natural e as transformações ambientais ocorrentes no 

território demostram a necessidade que a Geografia Física tem em se posicionar nos 

estudos de caráter ambiental, ou seja, ir além das questões físico-naturais, mas pensar na 

paisagem como um complexo unitário repleto de relações e transformações. 
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QUALIDADE DE DADOS ESPACIAIS VETORIAIS 
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PARANÁ 

Spatial data quality vector available for the State of Parana 
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Eixo Temático: Geografia Física, Geoprocessamento e Geotecnologias 

Resumo 
Com os avanços da internet e do Geoprocessamento cada vez mais dados espaciais são 

disponibilizados aos usuários, sendo em sua maior parte provindos de órgãos públicos. No 

entanto, além da disseminação desses dados, deve-se pensar na sua qualidade. A ISO 19.113 e o 

Perfil de Metadados Geoespaciais do Brasil (MGB) se apresentam como documentos voltados a 

questão da qualidade de dados espaciais. Objetivou-se analisar os metadados e a consistência 

topológica dos dados espaciais disponibilizados pelo Instituto de Terras, Cartografia e 

Geociências do Paraná (ITCG). Os arquivos de metadados foram analisados a partir de uma 

comparação com as recomendações do Perfil MGB. A consistência topológica foi analisada no 

software ArcGis 10.1. Foram analisados 31 arquivos vetoriais. Como principais resultados, 

constatou-se que os metadados apresentados são insuficientes, não apresentando informações 

importantes como a data de publicação e a escala original. Quanto à consistência topológica, 

encontraram-se inúmeros erros de vazios e sobreposições de polígonos.  Destaca-se a 

necessidade de análises primária quanto à qualidade de dados espaciais da internet para 

pesquisas acadêmicas ou consultorias técnicas. Por fim, recomenda-se que os dados do órgão 

analisado sejam adequação quanto às recomendações da ISO 19.113 e do Perfil MGB.  

Palavras-chave: Cartografia Digital; Topologia; Metadados.  

  

Abstract 
With the advances in internet and GIS increasingly spatial data are made available to users, 

which mostly stemmed from public agencies. However, in addition to the dissemination of such 

data, should be considered in its quality. ISO 19113 and Geospatial Metadata Profile Brazil 

(MGB) are presented as documents face the issue of quality of spatial data. This study aimed to 

analyze the metadata and the topological consistency of spatial data provided by the Institute of 

Lands, Cartography and Geosciences of Paraná (ITCG). The metadata files were analyzed from 

a comparison with the recommendations Profile MGB. Topological consistency was analyzed in 

ArcGIS 10.1 software. 31 vector files were analyzed. As main results, it was found that the 

displayed metadata are insufficient, not presenting important information such as the date of 

publication and the original scale. The topological consistency, met numerous empty errors and 

polygon overlays. It highlights the need for primary analysis as the quality of spatial data from 

the internet for academic research and technical advisory services. Finally, it is recommended 
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that the data analyzed body are adequate as the recommendations of the ISO 19113 and Profile 

MGB. 

Keywords: Digital Cartography; topology; Metadata. 
 

Introdução 

Segundo Câmara et. al. (2001), os Sistemas de Informações Geográficas, vulgo 

SIGs são “as ferramentas computacionais para Geoprocessamento” possibilitando 

análises espaciais complexas, integrando dados de diversas fontes, permitindo a criação 

de banco de dados geográficos e facilitando a criação de produtos cartográficos usados 

em diversas análises. 

Em função do constante avanço das técnicas de Geoprocessamento, tem-se 

atualmente uma grande produção de dados espaciais referentes as mais variadas áreas 

do conhecimento. Entretanto, os processos de validação e outros procedimentos que 

influenciam na qualidade desses dados, como por exemplo, os metadados ou a 

consistência topológica, tem recebido pouca ou nenhuma atenção, subelementos 

destacados pela norma internacional ISO 19.113 e pelo Perfil de Metadados 

Geoespaciais do Brasil (MGB). 

A ISO 19.113 (Geographic information-Quality principles), publicada em 2012, 

apresenta uma proposta para analisar a qualidade de dados espaciais em formato digital, 

a citar: acurácia posicional, temática e temporal, linhagem, consistência lógica e 

completude. 

Os metadados estão inseridos dentro da categoria linhagem da ISO 19.113. 

Segundo o CEMG-CONCAR (Comitê de Estruturação de Metadados Geoespaciais - 

Comissão Nacional de Cartografia) em sua publicação do ano de 2009, definem 

resumidamente metadados como “Informações que descrevem os dados”. Já no artigo 2º 

do decreto de lei nº 6.666 de 27 de novembro de 2008, definem metadados como:  

Conjunto de informações descritivas sobre os dados, incluindo as 

características de seu levantamento, produção, qualidade e estrutura 

de armazenamento, essenciais para promover a sua documentação, 

integração e disponibilização, bem como possibilitar sua busca e 

exploração. (BRASIL, 2008). 

 

A consistência topológica, inserida na categoria consistência lógica da ISO 

19.113, se refere à análise do arranjo lógico entre os elementos vetoriais em todas as 

suas configurações (seja poligonal, linear ou pontual), visando eliminar vazios e 
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sobreposição (polígonos), intersecção (linhas), falta de conectividade (linhas) e feições 

duplicadas (pontos, linhas ou polígonos).  

Cada vez mais dados espaciais são disponibilizados na internet por instituições 

privadas ou públicas. Por serem de fácil acesso pela comunidade interessada, esses são 

os primeiros dados usados em suas análises. Portanto, é necessário avaliar a qualidade 

desses dados disponibilizados antes de sua aplicação.  

O objetivo deste trabalho é analisar os metadados e a consistência topológica dos 

arquivos espaciais vetoriais disponibilizados pelo Instituto de Terras, Cartografia e 

Geociências do Paraná (ITCG) e discutir a sua importância em análises geográficas.  

 

Procedimentos metodológicos  

A revisão da literatura sobre qualidade de dados espaciais, descrição de 

metadados e de análises de consistências topológica, deu inicio a esse trabalho e 

permeou a toda sua construção. 

No primeiro momento, foram coletados 31 arquivos espaciais vetoriais, em 

formato shapefile, referentes a 16 categorias temáticas disponibilizadas pelo ITCG 

(Quadro 1). Os arquivos foram coletados na seção “Dados e informações Geoespaciais 

temáticos” do endereço eletrônico do ITCG. Para coleta dos dados, nenhum cadastro ou 

aceite de termo de conduto/uso foi exigido. 
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Quadro 2 - Dados adquiridos junto ao ITCG 

Arquivos coletados Dados presentes no arquivo Estrutura 

vetorial 

Mapa de Climas Clima Polígono 

Mapa Geológico unidgeo Polígono 

Mapa Geomorfológico Compartimentos_geomorfológicos Polígono 

geomorfo_formas Polígono 

Mapa das Unidades Aquíferas unidades aquiferas Polígono 

Mapa das Bacias Hidrográficas BACIAS_HIDROGRAFICAS_2007 Polígono 

Hidrografia - 1:250.000 hidro_pr_polygon Polígono 

hidro_pr Linha 

Mapa de Aptidão do Solo aptidao Polígono 

Mapa de Degradação das Terras degradação Polígono 

Mapa de Declividade declividade Polígono 

Mapa de Solos solos 99 Polígono 

Mapa de Uso do Solo - 

1989/1990 

usodosolo1989 1990 Polígono 

Mapa de Uso do Solo - 

2001/2002 

usodosolo 2001 2002 Polígono 

Mapa Fitogeográfico fitogeografico Polígono 

Comunidades Quilombolas no 

Paraná - 2008 

comunidades_certificadas Ponto 

comunidades_nao_certificadas Ponto 

Presença Indígena no Paraná -

2010 

areas indigenas demarcadas Polígono 

areas indigenas nao demarcadas Ponto 

 

 

 

 

 

Terras e Territórios de Povos e 

Comunidades Tradicionais – 

2013 

caiçaras_cipozeiras_PR_gcs_pt Ponto 

comunidades_certificadas Ponto 

comunidades_nao_certificadas Ponto 

Faxinais_PR_Situação_gcs_pt Ponto 

Faxinais_PR_Situação_ngeo_gcs_pt Ponto 

ilhéus_geral_utm_pt Ponto 

areas indigenas nao demarcadas_2009 Ponto 

areas_indigenas_demarcadas_2009 Polígono 

cont-cantuquiriguacu Polígono 

contorno-ribeira Polígono 

norte_pioneiro_contorno Polígono 

parana_centro_contorno Polígono 

Fonte: Os autores (2016) 

 

Não foram encontrados metadados com os arquivos baixados e nem inseridos 

nos próprios arquivos. Foram encontrados arquivos em formato TXT denominados 

“Descrição”, estes arquivos foram entendidos como os Metadados dos dados vetoriais 

coletados.  
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As informações contidas nesse arquivo foram comparadas com as 

recomendações do Perfil MGB, na sua versão sumarizada. A figura 1 ilustra as 

informações a serem preenchidas segundo o Perfil MGB sumarizado. 

 

Figura 1 - Perfil MGB sumarizado. 

 
Fonte: EMG/CONCAR (2009) 

 

A análise da consistência topológica foi realizada no software ArcGis 10.1, 

módulo ArcCatalog. Foram aplicadas as regras de topologia “must not overlap” 

(identificar sobreposições) e “must not have gap” (identificar vazios) para 20 arquivos 

vetoriais poligonais (figura 2). Para o arquivo vetorial linear “hidro_pr”, foi aplicada a 

regra “must not self-overlaps” (não sobreposição de linhas) e “must not self-intersect” 

(não sobreposição de linhas). Para os 10 arquivos vetoriais pontuais, foi aplicada a regra 

“must be disjoint” (não sobreposição de pontos). 
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Figura 2 – Regras de topologia aplicadas em arquivos vetoriais poligonais, lineares e 

pontuais 

Fonte: ESRI (2010). Organização: Os autores (2016) 

Resultados e Discussão  

Foram analisados os metadados e a consistência topológica de 31 arquivos 

vetoriais. Com relação aos metadados, o quadro 2 apresenta as informações descritas 

para cada categoria temática.  
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Quadro 2 – Informações de metadados referentes a cada categoria temática 

Dados Estrutura vetorial 

Clima Título; Fonte; Formato; Projeção. 

Geologia Arquivo não disponível 

Geomorfologia Título; Fonte; Formato; Projeção; Escala. 

Unidades Aquíferas Título; Fonte; Formato; Projeção. 

Bacias Hidrográficas Título; Fonte; Formato; Projeção. 

Hidrografia Título; Fonte; Formato; Projeção; Escala. 

Aptidão do Solo Título; Fonte; Formato; Projeção. 

Degradação das Terras Título; Fonte; Formato; Projeção; Ano. 

Declividade Título; Fonte; Formato; Projeção. 

Solos Título; Fonte; Formato; Projeção. 

Uso do Solo - 1989/1990 Título; Fonte; Formato; Projeção; Ano. 

Uso do Solo - 2001/2002 Título; Fonte; Formato; Projeção; Ano. 

Fitogeográfico Título; Fonte; Formato; Projeção; Ano. 

Comunidades Quilombolas no Paraná - 2008 Título; Fonte; Formato; Projeção; Ano; 

Resumo. 

Presença Indígena no Paraná -2010 Título; Fonte; Formato; Projeção. 

Terras e Territórios de Povos e Comunidades 

Tradicionais - 2013 

Arquivo não disponível 

Fonte: Os autores (2016) 

 

Todos os metadados analisados apresentaram Título, Fonte, Formato e Projeção. 

Apenas 2 arquivos apresentam o valor da escala. 5 categorias contém uma descrição e o 

ano de publicação. Apenas 1 categorias possui um breve resumo de sua construção 

(linhagem). 2 categorias não possuem metadados (Geologia e Terras e Territórios de 

Povos e Comunidades Tradicionais – 2013). 

Esses resultados mostram a precariedade das descrições dos metadados 

analisados. Dois campos importantes como escala e ano não aparecem em mais da 

metade dos arquivos disponibilizados. Embora também sejam disponibilizados os 

mapas em formato pdf (Portable Document Format), é difícil deduzir a escalas original 

dos arquivos utilizados, visto que é apenas apresentada a escala de visualização no 

mapa. 

Quantos aos erros de topologia, esses são apresentados de forma completa no 

quadro 4. Para facilitar a visualização, os dados foram divididos em dois grupos: com 

erros de topologia (marcado em vermelho) e sem erros de topologia (marcado em 

verde). Não foram encontrados erros de topologia nos arquivos vetoriais lineares e 

pontuais. 
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Quadro 3 - Análises topológicas para os elementos poligonais 

Dados analisados Estrutura 

vetorial 

Erros 

Gaps 

Erros 

Overlaps 

Clima Polígono 0 0 

Unidgeo Polígono 291 297 

Compartimentos_geomorfológicos Polígono 176 42 

geomorfo_formas Polígono 2032 3658 

unidades aquíferas Polígono 38 3 

BACIAS_HIDROGRAFICAS_2007 Polígono 2 24 

hidro_pr_polygon Polígono 0 0 

hidro_pr Linha 0 0 

Aptidão Polígono 0 0 

Degradação Polígono 6559 0 

Declividade Polígono 0 0 

solos 99 Polígono 0 0 

usodosolo1989 1990 Polígono 10 0 

usodosolo 2001 2002 Polígono 0 0 

fitogeografico Polígono 28117 5155 

comunidades_certificadas Ponto 0 0 

comunidades_nao_certificadas Ponto 0 0 

areas indigenas demarcadas Polígono 0 0 

areas indigenas nao demarcadas Ponto 0 0 

caiçaras_cipozeiras_PR_gcs_pt Ponto 0 0 

comunidades_certificadas Ponto 0 0 

comunidades_nao_certificadas Ponto 0 0 

Faxinais_PR_Situação_gcs_pt Ponto 0 0 

Faxinais_PR_Situação_ngeo_gcs_pt Ponto 0 0 

ilhéus_geral_utm_pt Ponto 0 0 

areas indigenas nao demarcadas_2009 Ponto 0 0 

areas_indigenas_demarcadas_2009 Polígono 0 0 

cont-cantuquiriguacu Polígono 0 0 

contorno-ribeira Polígono 0 0 

norte_pioneiro_contorno Polígono 0 0 

parana_centro_contorno Polígono 0 0 

Fonte: Os autores (2016) 

 

No caso das feições poligonais, uma das principais justificativas da correção 

topológica estar como item da verificação da qualidade de dados espaciais é sua ligação 

com a mensuração de áreas. A presença de erros de sobreposições de polígonos 

(overlaps) faz com que a área total de determinado tema seja superior a área do recorte 

espacial analisado, uma vez que quando os polígonos se sobrepõem, estes são somados 
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duas ou mais vezes. De forma inversa, a presença de erros de vazios (gaps) faz com que 

a área total de determinado tema seja inferior a área do recorte espacial analisado, visto 

que a área desses vazios entre os polígonos não será contabilizada.  

Os 4 arquivos com maiores erros de topologias de gaps ou overlaps foram: 

“geomorfo_formas”, “degradação”, “unidgeo” (Geologia) e “fitogeográfico”. 

Analisando o quadro 4, construído a partir do calculo da área desses 4 arquivos, nota-se 

que estes ficam diferentes da área oficial do Estado do Paraná, que é de 199.879,21 Km² 

(ITCG, 2015).  

Quadro 4 – Área dos principais arquivos com erros de topologia e diferença com a área 

oficinal do Estado do Paraná 

Arquivo 

analisados 

Área Diferença com a área 

oficial do Paraná 

geomorfo_formas 216.082,64 Km² + 16.203,43 Km² 

degradação 200.510,81 Km² + 631,60 Km² 

unidgeo 201.492,37 Km² + 1.613,16 Km² 

fitogeográfico 199.256,08 Km² - 623,13 Km² 

Fonte: Os autores (2016) 

Conforme indica o quadro 4, o arquivo “geomorfo_formas” teve o maior erro de 

área, apresentando 16.243,43 Km² a mais que a área oficial do Estado do Paraná. O 

arquivo “fitogeográfico” apresenta 28.117 erros de gaps (vazios entre polígonos). 

Quando comparado com a área oficial do Estado do Paraná, este fica com 623,13 Km² a 

menos.  

A figura 3 ilustra a localização dos erros de topologia de gaps e overlaps 

presentes nos arquivos “geomorfo_formas”, “degradação”, “unidgeo” (Geologia) e 

“fitogeográfico”.  
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Figura 3 – Erros de Vazios (gaps) e sobreposição (overlaps) entre os polígonos dos 

dados de Geomorfologia - Formas 

 

Fonte: ITCG (2010). Organização: Os autores (2016) 

Por uma análise visual, nota-se que a construção do arquivo “geomorfo_formas” 

se deu a partir da junção dos dados das folhas geomorfológicas do Estado Paraná 

executado por Oka-Fiori et. al. (2006). Essa constatação se mostra verdadeira quando 

observamos que a maior parte dos erros se encontra nos limites da articulação 

1:250.000.  

Se em um estudo for preciso o calculo de área das unidades fitogeográficas em 

dado recorte espacial para uma distribuição proporcional de parcelas de fragmentos de 

vegetação nativa a serem inventariadas, erros de topologia implicariam em erros nessa 

amostragem.  

Não foram encontrados erros de duplicatas em arquivos de pontos. No caso dos 

arquivos lineares, quando ocorrem linhas duplicadas, esses afetam na mensuração do 

comprimento total das mesmas.  Em um exemplo prático, quando se pretende aplicar a 
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proposta de Hengl (2006) para determinação do tamanho do pixel em um Modelo 

Digital do Terreno (MDT), é necessário a mensuração do comprimento total das curvas 

de nível. Logo, os erros de topologia afetam a aplicação dessa proposta.  

Ainda nos arquivos lineares, quando ocorrem erros de não intersecção de linhas 

(necessário em arquivos de rede hidrográfica), MDTs gerados a partir desses arquivos 

(utilizado em interpoladores como o ANUDEM) terão sua acurácia reduzida.  

Erros de duplicatas em arquivos vetoriais pontuais, por exemplo, podem afetar 

estudos que demandem o numero total de pontos (nascentes, postes, árvores, entre 

outros). Por exemplo, na aplicação da proposta de Sampaio (2010) do Rpz (Razão 

ponto-zona), está objetivo mensurar a correlação espacial entre fenômenos pontuais 

(nascentes, por exemplo) em zonas (geologia, precipitação, solos, entre outros). Logo, 

erros de duplicatas em pontos afetam a precisão nessa análise.  

Portanto, fica evidente que arquivos com erros de topologia implicam em 

análises/resultados imprecisos. Assim, sendo em estudos acadêmicos, consultorias 

técnicas ou onde mais a mensuração de áreas, comprimentos ou numero total de feições 

for necessária, deve-se realizar a correção topológica para se efetuar análises mais 

precisas.  

 

Considerações Finais 

Fica evidenciado que os arquivos vetoriais disponibilizados pelo ITCG em seu 

endereço eletrônico devem passar por uma revisão referente a sua qualidade em termos 

de cartografia digital.  

Quanto aos metadados, salienta-se que as informações de escala original e ano 

de publicação devem ser descritas a fim de se conhecer melhor o histórico dos dados 

disponibilizados. Quanto à topologia, em resumo, recomenda-se a correção dos erros de 

gaps e overlaps e a compatibilização da área total dos temas com a área oficial do 

Estado do Paraná.  

Por fim, salienta-se a necessidade de uma verificação da qualidade dos dados 

cartográficos usados em pesquisas acadêmicas ou em consultorias técnicas, visando 

resultados e/ou análises mais precisas.  
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USO DAS FERRAMENTAS DO 

GEOPROCESSAMENTO NA ÁREA DA SAÚDE 

Use of tools of the geoprocessing in health area 

 

Larissa Alves de Oliveira68 

Vinícius Mello Iria69 

 

Eixo Temático: Geografia Física, Geoprocessamento e Geotecnologias 

Resumo 
Almejou-se neste trabalho apresentar algumas aplicações das ferramentas do geoprocessamento 

na área da saúde, apresentando três exemplos de trabalhos que tiveram suas aplicações práticas 

neste ramo, sendo a pesquisa realizada através da internet e do sistema de bibliotecas da 

Universidade Estadual de Londrina. O primeiro trabalho apresentou uma pesquisa realizada em 

Vargem Grande Paulista – SP em uma interligação das condições socioeconômicas e o consumo 

de calorias de crianças menores de cinco anos e a importância do mapeamento dessas classes 

para visualizar áreas de risco. O segundo exemplo apresentou o mapeamento dos pacientes com 

tuberculose de Ribeirão Preto - SP, tendo por objetivo espacializar os dados e propor medidas 

para minimizar a transmissão da doença, o terceiro exemplo refere-se ao mapeamento dos 

pacientes da Organização Viver, com o objetivo de verificar as localidades com maior número 

de casos de câncer e possibilitar uma discussão sobre o grau de incidência da doença em alguns 

lugares. Por fim, foi possível ressaltar a importância das ferramentas do geoprocessamento na 

área da saúde e concluir que as aplicações nesta área podem contribuir com a minimização ou 

erradicação de algumas doenças tendo em vista aspectos ambientais. 

Palavras-chave: Geoprocessamento; Saúde; Aplicações práticas. 

  

Abstract 
Aspired to this work present some applications of geoprocessing tools in healthcare, Featuring 

Three examples of works that have had their Practical Applications in this branch, Being a 

survey conducted through the Internet and the Library System of the State University of 

Londrina. The First Labor presented a survey conducted in Vargem Grande Paulista - SP in a 

Interconnection of socioeconomic conditions and consumption of Children Calories Children 

five year and importance to mapping these classes To view risk areas. The second example 

presented the mapping of Patients with tuberculosis in Ribeirão Preto - SP, IN tendon spatialise 

OS Objective Data and proportionality Measures To Minimise Disease Transmission, the third 

example relates to the mapping of pacientes of Living Organization, with the objective of 

VerificAR as Places with Increased Cancer Case number and enable a discussion of the degree 

of incidence of the disease in some places. Finally, possible it was to emphasize the importance 

of geoprocessing tools in the area of Health and conclude que as applications in this area can 

contribute to minimizing OR eradication of some diseases Considering environmental aspects. 

Keywords: Geoprocessing ; Cheers; Practical applications. 
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Introdução 

O setor da saúde no Brasil possui um extenso banco de dados, com 

informações vitais para o pleno funcionamento deste e demais setores no país, no 

entanto, essas informações em sua maioria, encontram-se desconcentradas, em bases de 

dados aleatórias. 

Alguns desses bancos de dados são: Sistema de Informações sobre 

Mortalidade, Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, Sistema de Informações 

sobre Internações Hospitalares, Sistema de Informações sobre Procedimentos 

Ambulatoriais, e etc. sendo essas informações repassadas as diversas escalas 

governamentais e cabendo a esfera municipal o preenchimento correto dessas 

informações, sendo tabelados pela esfera federal e divulgados através dos diferentes 

meios de comunicação, em especial pela página do Ministério da Saúde. 

Essas bases de dados se configuram em tabelas numéricas com dados 

específicos sobre as temáticas. Não é feita uma ligação direta dos dados com os locais 

onde as ocorrências foram feitas e correlação de dados atualizados e antigos numa 

escala temporal, ficando a área da saúde responsável por tratamentos paliativos que 

poderiam ser mais efetivos com o auxilio de ferramentas de geoprocessamento na busca 

por solução dos problemas. 

Os dados mapeados podem evidenciar áreas de riscos, doenças causadas 

diretamente pela influência do meio e até mesmo ausência de unidades de saúde em 

áreas de vulnerabilidade. 

O objetivo do presente trabalho é evidenciar, através de exemplos, a 

importância do uso das ferramentas de geoprocessamento na área da saúde, utilizando a 

espacialização desses dados para visualizar informações ocultas nos dados numéricos. 

As aplicações do geoprocessamento  

Indiretamente, ou de maneira mais rustica, por assim dizer, o mapeamento de 

áreas para buscar a causa de doenças vem de longa data. O melhor exemplo a mencionar 

acontece no ano de 1854 quando ocorre uma epidemia de cólera em Londres e o médico 

britânico John Snow passa a perceber a associação das mortes por cólera e o 

abastecimento de água por meio de bombas públicas. 

Na época, duas empresas forneciam água encanada a Londres, a Lambeth 

Company e a Southwark and Vauxhall Company. A Lambeth Company pegava água do 
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rio Tâmisa antes da entrada de esgoto, já a Southwark retirava a água após a entrada do 

esgoto. Dessa maneira, Snow obteve uma lista dos mortos por cólera e avaliou de qual 

companhia as residências recebiam água, obtendo um resultado enfático: de 10 mil 

casas abastecidas pela Lambeth Company, ocorreram 37 mortes, já as 10 mil casas 

abastecidas pela Southwark and Vauxhall Company houveram 315 mortes. 

Através desses resultados Snow pode concluir a influencia direta do esgoto na 

causa da cólera, conhecendo a origem da epidemia antes mesmo de conhecer seu agente 

(HINO; et al, 2006), sendo este um dos primeiros exemplos de análise espacial 

interligada a saúde. 

Nos últimos anos tivemos grandes mudanças tecnológicas que tornaram capaz 

a produção de mapas de maneira rápida, a colocar os dados em programas e os mapas 

surgirem quase que instantaneamente, no entanto, o tratamento e a análise desses dados 

é de responsabilidade do pesquisador, observar a dinâmica dos locais indicados pelos 

dados e correlaciona-los a anomalias torna o geoprocessamento uma ferramenta 

adequada no uso da área da saúde. 

Um ponto importante que Skaba (2004) apresenta é o cruzamento das 

informações de avaliação de risco através do meio ambiente e o perfil socioeconômico 

da população em estudo, de acordo com a mesma: 

 

“Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG), conjunto de 

ferramentas utilizadas para a manipulação de informações 

espacialmente apresentadas, permitem o mapeamento das doenças e 

contribuem na estruturação e análise de riscos socioambientais”. 

(SKABA, et al. 2004, p. 1753) 
 

As análises dos riscos socioambientais levam diretamente a verificação das 

causas e efeitos de possíveis doenças que se analisadas tendo esses parâmetros e essas 

técnicas do geoprocessamento podem ser erradicadas ou minimizadas nos pacientes e 

contribuir para pesquisas na área da saúde. 

Como primeiro exemplo podemos mencionar o trabalho intitulado 

‘Geoprocessamento: Uso e Aplicação na Saúde Pública e na Saúde Ambiental’ da 

autora Giseli Fernandes da Costa (s/d) publicado através da Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade. 

O trabalho é o relato de uma ação realizada da Faculdade de Saúde Pública da 

USP com a Diretoria do Departamento de Saúde do Município de Vargem Grande 

Paulista – SP e a população do município de Vargem Grande Paulista. 
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O objetivo da pesquisa é fazer o mapeamento de alguns bairros do município 

de Vargem Grande Paulista e correlacionar a renda familiar per capita e a adequação do 

consumo de calorias em crianças menores de 5 anos. 

O município de Vargem Grande Paulista fica a 45 km da capital, São Paulo, 

conta com uma população de 26.689 habitantes. Sendo considerada uma cidade 

dormitório, por ficar a margem da Rodovia Raposo Tavares. 

A área de estudo são bairros de Vargem Grande Paulista mais vulnerável na 

habitação, saneamento, saúde, entre outros (Costa, s/d). As edificações destes bairros 

são descritas como autoconstrução, sendo as residências feitas pelos próprios 

proprietários com o intuito de reduzir custos na obra. 

Como metodologia o trabalho foi realizado inicialmente com a aplicação de 

formulários com padrões do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na 

população local, os formulários se referiam aos aspectos socioeconômicos, 

demográficos, infraestrutura urbana, as condições das moradias, saneamento básico e a 

utilização dos serviços públicos de saúde. 

Após a aplicação dos formulários, os dados foram organizados e tiveram 

tratamento estatístico através do programa computacional EPI Info. (Costa, s/d). 

Para passar os dados dos formulários para uma base cartográfica, seria 

necessário que esse material cartográfico estivesse atualizado, no entanto, ele não 

estava, em virtude disso os pesquisadores realizaram a construção de uma nova base 

cartográfica utilizando-se de uma “carta topográfica em escala 1:10.000, carta SF-23-Y-

C-V-2-NE-F, EMPLASA 1996, e do levantamento aeorofotogramétrico em escala 

1:10.000 (data do vôo: julho de 1995)” (COSTA, p. 08, s/d). 

Para digitalizar as ruas e a hidrografia foi utilizado o software AutoCad Map 

2000i (AUTO DESK), sendo esse mesmo software utilizado para fazer os mapas.  

Através do uso do GPS os pesquisadores localizaram a residência de algumas 

famílias que participaram da aplicação dos formulários, o que permitiu gerar uma base 

digital de pontos georreferenciados (Costa, s/d). 

No total foram georreferenciadas 300 famílias, sendo considerada a amostra da 

pesquisa, tendo como critério principal da pesquisa as famílias que possuíam crianças 

menores e 5 anos com o intuito de identificar o estado nutricional destas. 

Foram gerados alguns mapas como resultados da pesquisa, o mapa a seguir se 

refere ao mapeamento das residências com famílias com renda per capita de 0 até 1,0 
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salários e com adequação de consumo de calorias menor de 50%, representando a 

fragilidade econômica e nutricional dos bairros pesquisados. 

 

Figura 1 - Mapa das famílias com renda de 0 a 1,0 salários e consumo de calorias 

menor que 50% 

 
Fonte: Giseli Fernandes da Costa (s/d) 

 

É notável no mapa que há vários locais com fragilidades alimentares, um fator 

de risco diretamente ligado a baixa imunidade e causa de muitas doenças. 

O mapa a seguir é importante, pois foi gerado no decorrer da pesquisa e 

representa as famílias com renda per capita maior que 2,0 salários e com consumo de 

calorias menor que 50%. 
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Figura 2 - Mapa das famílias com renda de 2,0 salários e consumo de calorias menor 

que 50% 

 

Fonte: Giseli Fernandes da Costa (s/d) 

 

Os mapas antes gerados direcionam o trabalho para uma análise extremamente 

coerente no que se refere a ligação entre a renda per capita e o consumo adequado de 

calorias, sendo necessário considerar que há outros fatores que influenciam diretamente 

na dieta das crianças menores que 5 anos dos bairros analisados, podendo ser apontados 

como possíveis causas o grau de escolaridade dos pais, o tipo de assistência à saúde ao 

qual a família tem acesso, entre outros. (Costa, s/d). 

Ao concluir o trabalho a autora menciona o potencial das ferramentas do 

geoprocessamento para os diversos campos de trabalho, com ênfase a área da saúde, 

haja visto o potencial da ferramenta para manter um banco de dados eficiente, dinâmico 

e atualizado, apesar de ser pouco e/ou nada utilizado neste campo de trabalho. 

Por fim, a autora expõe que após o trabalho e a utilização das ferramentas do 

geoprocessamento, a equipe de pesquisa irá se utilizar dos mapas para atuar em 

conjunto com órgãos competentes e a população para verificar possíveis soluções a 

problemática apresentada ao baixo consumo de calorias em crianças menores de 5 anos. 



 
383 

Outro trabalho que podemos mencionar esta intitulado ‘Geoprocessamento 

aplicado à área da saúde’ escrito por Paula Hino; et al. (2006) publicado na Revista 

Latino Americana de Enfermagem. 

O trabalho inicialmente conceitua a importância do geoprocessamento e 

ressalta a área da saúde, enfatizando que pouco é usado tal ferramenta, mesmo que esta 

seja ideal para as pesquisas e para a prática cotidiana das diferentes autarquias de saúde. 

O objetivo do trabalho é fazer a “distribuição espacial dos casos de 

Tuberculose (Tb) segundo endereço de residência na área urbana de Ribeirão Preto, 

para o ano de 2002” (HINO, s/p, 2006). 

O município de Ribeirão Preto localiza-se no estado de São Paulo e fica a 313 

km da capital do estado, onde segundo o censo demográfico do ano de 2000, contava 

com aproximadamente 504. 923 mil habitantes. 

Como metodologia, a pesquisa inicialmente coletou dados da Vigilância 

Epidemiológica (VE) da Secretária Municipal de Saúde (SMS) de Ribeirão Preto, do 

ano de 2002, compreendendo aos doentes inscritos no Programa de Controle de 

Tuberculose (PCT) do município naquele ano. 

Após a coleta dos dados, estes foram geocodificados com o auxílio do 

programa MapInfo, versão 7.8, contando inicialmente com a geocodificação automática 

do programa e de forma manual quando necessário. 

Os autores evidenciam certa dificuldade na pesquisa, pois alguns endereços 

informados pelos pacientes estavam ausente ou incorretos, o que inviabilizou a 

geocodificação automática e acarretou a necessidade dos pesquisadores realizarem 

buscas manuais dos endereços e acrescenta-los manualmente no programa. 

No total foram georreferenciados 89,9% dos casos, os outros 10,1% referem-se 

aos problemas antes mencionados em que não foi possível localizar o endereço ou 

houve abstenção do dado por parte do paciente, o que evidenciou (Hino, 2006) a 

necessidade de uma melhor padronização e qualidade dos dados quando recolhidos para 

o próprio beneficio da sociedade, para evitar a disseminação da doença e reduzir os 

danos aos pacientes acometidos pela mesma. 

Com a pesquisa foi gerado o mapa a seguir, que facilita a visualização dos 

dados e evidencia áreas de risco, com maior número de doentes. 
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Figura 3 - Mapa dos casos de tuberculose em Ribeirão Preto, 2002 

 

 
 

Fonte: Hino; et al. (2006) 

 

O mapa foi essencial para os resultados da pesquisa, pois (Hino, 2006) 

evidenciou-se que a maior parte dos casos de tuberculose ficam na região noroeste do 

município, havendo certa desconcentração dos casos nos demais bairros do município. 

Os autores revelam que a região noroeste do município, tendo em vista o 

mapeamento e a possibilidade de visualizar os locais com maior incidência dos casos, é 

a região com algumas favelas e uma cadeia, locais onde “prevalecem insalubridade, 

miséria e superlotação” (Hino, s/p, 2006).  

Através do mapeamento, os pesquisadores e autores puderam propor medidas 

pontuais para os órgãos competentes aos locais com maior incidência de casos e 

comprovar a eficácia do uso das ferramentas do geoprocessamento na atuação direta na 

área da saúde. 

Como ultimo exemplo podemos mencionar o trabalho de conclusão de curso 

intitulado ‘Análise espacial dos casos de câncer atendidos pela Organização Viver 

através do uso de SIG’ tendo como autor Vinícius Mello Iria, sob orientação do 
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professor Dr. Osvaldo Coelho Pereira Neto, ambos do departamento de geociências da 

Universidade Estadual de Londrina. 

O trabalho tem por objetivo usar uma das ferramentas de Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG), o software ArcGis, para elaborar “um banco de dados 

da distribuição espacial dos casos de câncer auxiliados pela Organização Viver” (IRIA, 

p. 08, 2014). 

A Organização Viver presta um serviço de auxilio aos pacientes que vem de 

outros municípios do Paraná para fazerem tratamento de câncer em Londrina, uma 

organização não governamental, sem fins lucrativos, que tem papel fundamental na vida 

dos pacientes que dela dependem. 

Como metodologia do trabalho, após o produção teórica seguiu-se para a 

tabulação de dados. Os dados foram cedidos pela Organização Viver em três planilhas 

eletrônicas em formato Microsoft Office Excel, sendo duas planilhas de pacientes 

atendidos pelo Instituto do Câncer de Londrina (ICL) e uma planilha de pacientes 

atendidos pelo Hospital Universitário (HU). 

As planilhas foram ajustadas para se enquadrarem no software ArcGis 

utilizado, e separadas de acordo com hospital de atendimento do paciente. As 

informações como nome e endereço dos pacientes foram ocultados para preservar a 

identidade dos mesmo. 

 A tabela foi feita com as seguintes classes: 

 Paciente - o nome utilizado é meramente ilustrativo, não 

correspondendo aos dados reais, apenas para a simulação; 

  Sexo - corresponde ao sexo dos pacientes, se masculino ou 

feminino;  

 Nascimento - corresponde à data de nascimento dos pacientes;  

Idade - corresponde à idade do paciente;  

 Cidade – corresponde à cidade onde o paciente reside;  

 Diagnóstico - corresponde à patologia do paciente;  

 Situação Cadastral - corresponde à situação do cadastro inicial feito 

na Organização Viver pelo paciente;  

 Local de Tratamento – corresponde ao hospital onde o paciente está 

sendo tratado. (IRIA, p. 22, 2014). 
 

No ArcGis 10.1 foi utilizado uma base cartográfica de arquivo shapefile com 

os limites municipais do Paraná que foi retirado do site do Instituto de Terras 

Cartográfica e Geociências (ITCG), considerando que “essa base vem com uma tabela 

de atributos composta por: código do IBGE, nome dos municípios e área (m², ha e 

km²).” (IRIA, p. 23, 2014). 
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A tabela com os pacientes atendidos pela Organização Viver foi importada 

para o ArcGis para ser exportada em formato DBase, tornando possível o uso da 

ferramenta “relates”. 

essa ferramenta relaciona as tabelas, no caso, a tabela da Viver com a 

tabela de atributos da base cartográfica e assim possibilita fazer uma 

seleção (por diagnóstico, sexo, idade ou cidade) que relacione as duas 

tabelas. O resultado é um mapa do estado do Paraná com destaque nos 

municípios onde há pacientes que atendam as exigências da seleção. 

(IRIA, p. 23, 2014). 
 

 

A Ong Viver, na época tinha 98 pacientes cadastrados, entre 01 e 30 anos, em 

34 municípios do estado. Uma importante ferramenta do ArcGis relacionada ao trabalho 

é o uso da ferramenta “identify”, que clicando sobre o polígono do município escolhido 

aparece ao lado a identificação dos pacientes com suas respectivas informações. 

Foram gerados vários mapas nas discussões do trabalho, um dos mais 

importantes é o mapa a seguir, que se refere aos municípios com casos atendidos pela 

ONG. 

Figura 4 - Mapa dos casos atendidos pela Organização Viver, 2014 

 

Fonte: Vinícius Mello Iria (2014) 
 

Durante o trabalho foram gerados vários mapas com a decorrência das doenças 

e suas localidades, afim de identificar possíveis eventos em comum. 
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Como considerações finais, o trabalho pode enfatizar o raio de atuação da 

Organização Viver e sua importância, também ressaltou no trabalho a importância das 

geotecnologias na gestão das instituições e repensar possíveis soluções as problemáticas 

apresentadas no setor da saúde. 

 

Considerações Finais  

O geoprocessamento aplicado na área da saúde se apresenta como ferramenta 

eficaz para organização de banco de dados, espacialização das informações, entre outras 

funcionalidades que tornariam esse setor mais eficiente com suas próprias informações. 

Os exemplos apresentados se divergem nas metodologias e nas suas propostas, 

no entanto, através deles é possível enfatizar as potencialidades das ferramentas do 

geoprocessamento na área da saúde e vislumbrar possíveis soluções ou minimização de 

certas doenças em algumas regiões. 

Um ponto em comum apresentado pelos trabalhos se referem a grande 

incidência de algumas doenças em determinadas áreas, o que nos leva a pensar as 

possíveis causas atreladas ao próprio ambiente. 

Repensar o ambiente dentro das vulnerabilidades que podem vir a acarretar 

certas doenças inclui diretamente agentes de saúde, mas também o geógrafo, que 

consegue ir além da elaboração de mapas, mas ter um visão dinâmica sobre diferentes 

aspectos da sociedade e ambiente. 
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A TERRITORIALIDADE DOS FLANELINHAS: 

DISCUSSÕES SOBRE A APROPRIAÇÃO DE 

PARCELAS DO ESPAÇO PÚBLICO NOS BAIRROS 

CIDADE ALTA, PETRÓPOLIS E TIROL DE 

NATAL-RN 

The territoriality of flanelinhas: discussions of the appropriation of public space plots 

in neighborhoods Cidade Alta, Petrópolis and Tirol of Natal-RN 

 

Cláudia Eugênia Lopes da Silva70 

Anelino Francisco da Silva71 

 

Eixo Temático:  Geografia, Território, Meio Ambiente, Saúde, Política e Poder 

Resumo 
Atualmente, é cada vez mais notória a presença de flanelinhas na paisagem urbana das cidades 

brasileiras. Na cidade de Natal-RN a situação não é diferente. Como decorrência dessa 

apropriação do espaço público, verificamos o desencadeamento de diversos conflitos de ordem 

social, econômica, política e cultural. Essa reflexão pauta-se na discussão acerca dos conceitos 

de espaço, território e territorialidade, entre outros elementos teóricos que dão suporte à 

compreensão da dinâmica espacial estabelecida pelos flanelinhas no espaço público. Nesse 

sentido este trabalho objetiva problematizar a territorialidade expressa pelos flanelinhas a partir 

da apropriação de parcelas do espaço público, tomando como espaço de referência os bairros 

Cidade Alta, Petrópolis e Tirol de Natal-RN. Busca, ainda, apresentar uma breve discussão 

sobre a origem dessa atividade, bem como acerca de concepções teóricas relativas a essa 

dinâmica espacial, além de apresentar as nossas observações, obtidas a partir da pesquisa de 

campo, sobre essa dinâmica no âmbito do nosso espaço de referência, isto é, nos bairros Cidade 

Alta, Petrópolis e Tirol de Natal-RN. Para isso, adotamos alguns procedimentos teórico-

metodológicos, tais como: pesquisa bibliográfica; levantamento de dados secundários; pesquisa 

de campo; e produção fotográfica. 

Palavras-chave: Territorialidade; Flanelinhas; Natal-RN. 

  

Abstract 
Currently, it is increasingly evident the presence of flanelinhasin the urban landscape of cities. 

On Natal-RN city the situation is no different. As a result of this appropriation of public space, 

we see the unleashing of various conflicts social, economic, political and cultural. This 

discussion follows the discussion of the concepts of space, territory and territoriality, among 
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other theoretical elements that support the understanding of the spatial dynamics established by 

the squeegee in the public space. In this sense this paper aims to discuss the territoriality 

expressed by the squeegee from the public space portions of ownership, with reference to space 

the uptown neighborhoods, Petropolis and Tirol of Natal-RN. Search also present a brief 

discussion of the origin of this activity, as well as about theoretical concepts related to this 

spatial dynamics, in addition to presenting our findings, obtained from field research on this 

dynamic within our space reference, that is, in the neighborhoods Cidade Alta, Petropolis and 

Tirol of Natal-RN. For this, we have adopted some theoretical and methodological procedures, 

such as literature; survey of secondary data; field research; and photographic production. 

Keywords: Territoriality; Flanelinhas; Natal-RN. 

 

Introdução 

Diariamente milhares de pessoas circulam em seus automóveis pelo centro das 

cidades brasileiras, por motivos diversos, como: ida ao trabalho, realização de negócios, 

compras, lazer, entre outros. As áreas centrais e/ou aquelas que apresentam uma grande 

quantidade de serviços e de estabelecimentos comerciais são sempre áreas que atraem e 

concentram essa circulação. Dessa forma, quando transitamos por esses locais, por 

diversas vezes encontramos dificuldades para estacionar devido à grande quantidade de 

automóveis e a precária e/ou inadequada estrutura e organização das vias públicas no 

que tange às vagas de estacionamento. 

Não bastasse isso, nos deparamos, ainda, com outra situação (que acaba por 

agravar essa problemática): a apropriação de áreas nas vias públicas por flanelinhas72 - 

sujeitos que se apropriam de parcelas do espaço público com intuito de exercer uma 

atividade que lhes garanta renda. Grande parte desses sujeitos se concentra nos centros 

das cidades, ou em outros espaços que comportem um relevante número de serviços 

bem consolidados e de estabelecimentos comerciais, devido à dinâmica suscitada por 

estes locais que proporcionam a eles, tendo em vista a atividade que exercem73, auferir 

maior renda, visto que essa atividade está diretamente ligada à circulação de pessoas em 

seus automóveis. 

Percebemos a relevância do estudo da territorialidade dos flanelinhas, enquanto 

sujeitos pertencentes a paisagem urbana das cidades brasileiras, quando observamos a 

dinâmica cotidiana estabelecida no espaço público entre estes e a sociedade. Pois, trata-

                                                 
72 O termo “flanelinha” advém do objeto simbólico de representação deste grupo: um “certo tecido de lã” 

denominado “flanela”, e remete-se a “pessoa que, em troca de gorjeta, vigia veículos estacionados nas 

ruas”. (FERREIRA, 2010, p. 353). 
73 Os flanelinhas apontam vagas para os condutores, manobram e/ou auxiliam na baliza dos automóveis, 

vigiam e lavam os carros, além de prestarem tantos outros serviços para as pessoas que transitam em seus 

automóveis nas imediações de sua ação. 
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se de uma dinâmica dual - ora negativa, ora positiva - que varia de acordo com 

inúmeros fatores, dentre eles a originalidade do grupo. 

Por se tratar de um grupo que encontra-se à margem da sociedade, ou seja, um 

grupo social excluído, os flanelinhas são muitas vezes discriminados pela sociedade da 

qual fazem parte, diante de um estereótipo de criminalidade, visto que vez ou outra a 

imprensa noticia a prática de delitos e furtos por “flanelinhas", o que acaba contribuindo 

para a estigmatização desses sujeitos e da sua atividade. Aliado a isso, outro fator que 

contribui para esta condição é o fato de criminosos e vândalos se aproveitarem do 

discurso dos “verdadeiros” flanelinhas, na condição de “trabalhadores”, para se 

denominarem muitas vezes como tal, porém com outras motivações e interesses – 

cometer crimes como: extorsão, roubo, vandalismo, agressão, entre outros.  

Isto porque, apesar da atividade ser embasada pelo decreto nº 79.797, de 8 de 

junho de 1977 que regulamenta o exercício das profissões de guardador e lavador 

autônomo de veículos automotores, a que se refere a lei nº 6.242, de 23 de setembro de 

1975 e dá outras providências (LEGISLAÇÃO, 2015), não há uma fiscalização efetiva. 

Além disso, os flanelinhas passam por um processo de estigmatização e 

intolerância, tanto por não reproduzirem sua força de trabalho, como por estarem 

vulneráveis à criminalidade – o que acaba por causar medo e insegurança na população, 

que os vê, constantemente, enquanto uma ameaça à vida e à propriedade privada 

(HORTA, 2010). Ademais, ainda de acordo com Horta (2010, p. 71-72), é notório que a 

intolerância à atividade dos flanelinhas é ainda maior quando comparada à de outras 

ocupações informais.  

Isso porque inicialmente, tinha-se a espontaneidade na contribuição dos 

motoristas aos flanelinhas pelos serviços prestados. Contudo, essa espontaneidade foi 

passando, cada vez mais, a ter um caráter de obrigatoriedade, devido à intimidação, 

expressa ou encoberta, exercida por tais trabalhadores, da qual decorria, em certas 

ocasiões, o efetivo dano ao veículo ou ao próprio motorista. Nessa perspectiva, esse 

grau de intolerância deve-se ao fato de que, na atividade do flanelinha o motorista é 

frequentemente constrangido a pagar por um serviço não solicitado. 

Por outro lado, acreditamos que, mesmo não possuindo respaldo nas leis 

trabalhistas e se apropriando de espaços públicos, os “verdadeiros” flanelinhas acabam, 

por vezes, contribuindo de forma positiva para o bom funcionamento da máquina 

pública, uma vez que organizam o espaço urbano - exercendo um papel que cabe ao 
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Estado, mas que é, por vezes, negligenciado ou inadequadamente executado. Assim, em 

certa medida, beneficiam os condutores de automóveis que fazem uso destes espaços 

cotidianamente ou, pelo menos, minimizam as dificuldades encontradas por estes diante 

da precariedade estrutural das vias públicas. 

Apesar de se tratar de um tema facilmente perceptível em nosso cotidiano, ainda 

são poucas as discussões relativas a essa temática. Nesse sentido, o nosso estudo, que é 

fruto de reflexões de uma pesquisa de mestrado do Programa de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - intitulada, 

provisoriamente, “Territorialidade dos flanelinhas: dinâmica territorial de apropriação 

do espaço púbico dos bairros Cidade alta, Petrópolis e Tirol de Natal-RN” - tem o 

intuito iniciar/enfatizar o debate acerca dessa problemática - um vez que a pesquisa 

encontra-se em andamento e ainda não dispõe de resultados significativos - abrindo 

espaço para futuras discussões e abordagens sobre o referido assunto. 

Diante do exposto, o presente artigo tem por objetivo problematizar a 

territorialidade expressa pelos flanelinhas a partir da apropriação de parcelas do espaço 

público, tomando como espaço de referência os bairros Cidade Alta, Petrópolis e Tirol 

de Natal-RN. Para isso, adotamos alguns procedimentos teórico-metodológicos, tais 

como: pesquisa bibliográfica; levantamento de dados secundários; pesquisa de campo; e 

produção fotográfica.  

Nesse sentido, buscamos apresentar uma breve discussão sobre a origem dessa 

atividade, bem como acerca de concepções teóricas relativas a essa dinâmica espacial (a 

territorialidade), além de apresentar as nossas observações, obtidas a partir da pesquisa 

de campo, sobre essa dinâmica no âmbito do nosso espaço de referência, isto é, nos 

bairros Cidade Alta, Petrópolis e Tirol de Natal-RN. 

Optamos pela pesquisa de campo do tipo exploratória devido à necessidade de 

familiarização com o nosso objeto de estudo e recorte empírico, bem como com as 

relações estabelecidas neste. Desta forma, esta pesquisa foi utilizada visando obter 

informações sobre a problemática em questão e consistiu, ainda, na observação de fatos 

e fenômenos tal como ocorrem (espontaneamente), na coleta de dados a eles referentes e 

no registro de variáveis que presumíamos relevantes para análise (MARCONI; 

LAKATOS, 2003, p. 186). 

Desta forma, durante a pesquisa de campo, percorremos os bairros Cidade Alta, 

Petrópolis e Tirol de Natal-RN, em diferentes dias e horários, objetivando a observação 
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de aspectos que consideramos importantes para esta pesquisa e a realização de 

conversas informais com os flanelinhas dos referidos bairros, visando à obtenção de 

dados relevantes para este trabalho e, principalmente, de um diagnóstico sobre a 

problemática da territorialidade dos flanelinhas no nosso espaço de referência. 

Flanelinhas no espaço público: breves considerações sobre a origem da 

atividade  

Os flanelinhas/ guardadores de carros são sujeitos excluídos e marginalizados, 

tanto pelo mercado – sob a égide capitalista – quanto pela sociedade da qual fazem 

parte, e se constituem em um grupo social que expressa no espaço público da cidade, 

transformado em território, a sua territorialidade e, a partir desta, suas aspirações 

enquanto classe subalterna. Essa atividade situa-se, frequentemente, na fronteira entre o 

informal e o ilegal, pois refere-se a uma atividade, na maioria da vezes, não classificada 

legalmente enquanto emprego ou trabalho – apesar da existência de uma lei e decreto 

federal que dispõe sobre a regulamentação dessa atividade – e, que se realiza num 

contexto de condições extremamente precárias. 

Entendemos que independente da denominação empregada – flanelinha, 

guardador, pastorador ou vigia de carros –, é indiscutível o fato de que a origem da 

atividade exercida por esses sujeitos se insere nesse amplo contexto social, econômico, 

político e porque não dizer cultural, que envolve as diversas transformações ocorridas, 

sob a lógica capitalista, no espaço urbano e no mercado de trabalho dos países 

subdesenvolvidos, principalmente aquelas advindas da industrialização, da migração 

rural-urbana, de uma urbanização combinada e desigual, do desemprego estrutural, da 

precarização do trabalho e das relações de trabalho e do processo de informalização do 

trabalho. 

Apesar da, cada vez mais crescente, presença dos flanelinhas nos centros 

urbanos das cidade brasileiras, a grande maioria da população desconhece que essa 

atividade é regulamentada como profissão desde a década de 1970. Segundo Paula 

(2013, p. 161) o motivo da regulamentação dessa atividade deriva da situação 

socioeconômica brasileira vivenciada durante a década de 1960 e início da década de 

1970, quando se verificava nas grandes cidades, um elevado número de desempregados 

que encontravam nas ruas, uma forma de garantir sua renda e subsistência.  
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Nesse período tinham-se, principalmente, os engraxates e os lavadores de 

veículos. Estes últimos ofereciam seu serviço – lavar os luxuosos automóveis nas vias 

públicas - em troca de gorjetas, e para isso utilizavam baldes, panos surrados – a flanela 

que hoje dá nome a atividade – e água obtida nas residências vizinhas. Dessa forma, 

esses sujeitos encontravam na via pública e nos proprietários de veículos - formados 

pela elite da época – uma forma de garantir o sustento (PAULA, 2013, p. 161). 

Nesse contexto, a Lei federal que dispõe sobre o exercício da profissão de 

guardador e lavador autônomo de automóveis, datada de 23 de Setembro de 1975,  

[...] foi promulgada no governo do então presidente, Ernesto Geisel, 

num período em que, conforme vimos anteriormente, o Brasil vivia 

um intenso processo de industrialização.  A impossibilidade de 

absorção da mão-de-obra pelas grandes indústrias ensejou a 

realocação da força de trabalho excedente, em atividades do setor 

Terciário, para o fim de atender a necessidades que exigiam 

qualificação e remuneração muito baixas (HORTA, 2010, p. 33). 

 

Nessa perspectiva, diante das dificuldades que o Estado encontrava para gerar 

trabalhos formais para o chamado exército industrial de reserva, a promulgação da Lei 

nº 6.242/1975, se mostrava enquanto uma “tentativa de institucionalização do trabalho 

informal, sob o pretexto da sua transitoriedade para a formalidade, por meio do avanço 

da modernização brasileira” (HORTA, 2012, p. 33-34). 

Nesse sentido, essa atividade se origina enquanto uma estratégia de 

sobrevivência em meio a um contexto de elevado desemprego e precariedade das 

condições e relações de trabalho. É importante salientar que, nos dias de hoje a opção 

por essa atividade assume também um outro caráter, que diz respeito não somente a 

uma estratégia de subsistência, mas também a opção voluntária pelo trabalho por conta 

própria – devido à vantagens como: ser seu próprio chefe e não pagar contribuições 

trabalhistas (o que, por sua vez, pode gerar um problema, ou séria dificuldade a sua 

futura aposentadoria). 

No âmbito local, percebemos que a atividade dos flanelinhas surge em Natal-

RN, como uma forma de trabalhadores desempregados, oriundos, principalmente, da 

migração rural-urbana impulsionada, sobretudo, pelas secas recorrentes e características 

do clima semiárido típico de mais de 90% do território do Rio Grande do Norte, 

suprirem as suas necessidades de subsistência. Assim, tornou-se comum em Natal-RN, 

ver trabalhadores de rua criando e/ou recriando novas atividades informais, não 
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reconhecidas como profissão. Como é o caso da atividade exercida pelos flanelinhas no 

espaço público. 

Em Natal-RN a lei 29/2010, aprovada na Câmara Municipal, que regulamenta a 

profissão dos flanelinhas/ guardadores de carros, nunca foi sancionada. Pelo texto 

original desta lei, seria de responsabilidade da Secretaria de Mobilidade Urbana 

(SEMOB) e da Secretaria de Assistência e Trabalho Social (SEMTAS) o cadastramento 

destes trabalhadores, a designação das áreas em que poderiam atuar, a fiscalização da 

atividade, e a organização e distribuição materiais de identificação, como crachás e 

camisetas (PORTAL NO AR, 2015). 

De acordo com essa lei, criaria-se, ainda, uma cooperativa dos flanelinhas/ 

guardadores de carros, que seria responsável por recolher contribuições dos mesmo para 

benefícios com previdência e plano de saúde. Essa lei não só limitava o exercício da 

profissão, já que era preciso ter registro na Delegacia Regional do Trabalho (DRT) e 

atestado de bons antecedentes criminais, como estabelecia punições para casos de 

descumprimento das normas. Contudo, vale ressaltar que, em Natal-RN, nada disso se 

concretizou. 

Espaço, território e territorialidade: breves reflexões teóricas sobre a 

dinâmica socioespacial dos flanelinhas 

Para compreendermos a territorialidade expressa pelos flanelinhas/ guardadores 

de carros em áreas nas vias públicas dos bairros Cidade Alta, Petrópolis e Tirol de 

Natal-RN, optamos por uma reflexão conduzida pelo diálogo sobre a tríade: espaço, 

território e territorialidade. Isto porque, o espaço concebido como base material onde se 

manifestam as ações dos sujeitos sociais, é transformado em território a partir de uma 

apropriação concreta e/ou simbólica, que resulta em uma territorialidade, conceito chave 

que move o presente estudo e torna-se fundamental para este, uma vez que se constitui 

no vivido de um grupo particular ou coletivo, quando esse exerce o poder em dado 

espaço geográfico estabelecendo a relação espaço-tempo (RAFFESTIN, 1993).   

Conforme aponta Raffestin (1993, p. 50), é fundamental compreender que o 

espaço antecede o território. Este último se forma a partir do espaço e é o resultado de 

uma ação conduzida por relações de dependência em qualquer nível. A transformação 

do espaço em território, pois, decorre do processo de apropriação de um espaço, 

concreta ou abstratamente, onde, dessa forma, o ator "territorializa" o espaço.  
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O espaço pode ser concebido, ainda, enquanto um conjunto de formas e funções 

que representam relações sociais. Essas, por sua vez, se apresentam como testemunho 

de uma história, pois se referem tanto a representações de relações sociais do passado, 

quanto do presente, além, e principalmente, daquelas que estão acontecendo perante os 

nossos olhos e que se manifestam através de processos e funções (SANTOS, 2004, p. 

153). 

Nesse contexto, podemos apreender que “o espaço de uma grande cidade 

capitalista constitui-se, em um primeiro momento de sua apreensão, no conjunto de 

diferentes usos da terra justapostos entre si” (CORRÊA, 1989, p. 7).  Para o autor, a 

cidade é também o lugar onde as diferentes classes sociais vivem e se reproduzem. 

Desta forma, o espaço urbano assume uma dimensão simbólica que é, todavia, variável 

segundo os diferentes grupos sociais, etários, étnicos, etc. A cidade, desse modo, está 

fadada a ser tanto o palco de conflitos crescentes como o lugar geográfico e político da 

possibilidade de soluções (SANTOS, 2005, p. 11). 

O território é um espaço onde se projetou uma ação, seja ela constituída de 

energia ou informação, e que revela relações marcadas pelo poder. Esse se sustenta no 

espaço, mas não é o espaço. Trata-se de uma produção, devido a todas as relações que 

envolvem e se inscrevem num campo de poder, a partir do espaço. Assim, qualquer 

projeto no espaço que é expresso por uma representação revela a imagem desejada de 

um território (RAFFESTIN, 1993). 

Território é derivado das palavras latinas terra e torium – as quais juntas 

significam “terra que pertence a alguém” – e compreende um lugar de escalas variadas 

no qual os atores, com suas territorialidades, escalas de atuação e redes, põem em curso 

processos complexos de interação entre sistemas de objetos e sistemas de ações. 

(BOZZANO, 2009). Nessa perspectiva, 

[...] desde a origem, o território nasce com uma dupla conotação, 

material e simbólica, pois etimologicamente aparece tão próximo de 

terra-territorium quanto de terreo-territor (terror, aterrorizar), ou seja, 

tem a ver com dominação (jurídico-política) da terra e com a 

inspiração do terror, do medo - especialmente para aqueles que, com 

esta dominação, ficam alijados da terra, ou no "territorium" são 

impedidos de entrar. Ao mesmo tempo, por outro lado, podemos dizer 

que, para aqueles que têm o privilégio de plenamente usufrui-lo, o 

território pode inspirar a identificação (positiva) e a efetiva 

"apropriação" (HAESBAERT, 2007, p. 20). 
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A apropriação, de acordo com Saquet (2011, p. 78), possui três significados 

principais: a) como posse, propriedade, controle, domínio – individual e/ou coletivo – 

por sujeitos presentes ou ausentes do espaço apropriado por meio de mecanismos e 

mediadores materiais e imateriais; b) denota delimitação, parcelamento, divisão e, ainda 

c) uso, influência, interferência e utilização de objetos, instrumentos, máquinas, ruas, 

edificações, homens, enfim, do espaço e da natureza. As apropriações, mais estáveis ou 

temporárias, dependem das intencionalidades, dos anseios, das aspirações, dos 

objetivos, enfim, das relações sociais e das práticas espaciais, temporais e territoriais, 

todas concretizadas nas relações entre sociedade e natureza, materializando-se e/ou 

imaterializando-se nas paisagens e nos lugares. 

Território, desta maneira, na concepção de Haesbaert (1997, p. 42), deve ser 

compreendido não apenas sob uma perspectiva tradicional de poder político – de 

dominação e/ou controle político, sob uma perspectiva de apropriação simbólica e 

identitária. Nesse sentido, entendemos que o território envolve sempre, e ao mesmo 

tempo, porém em diferentes graus de intensidade e correspondência, uma dimensão 

simbólica/cultural – através de uma identidade territorial conferida pelos grupos sociais, 

como forma de "controle simbólico" sobre o espaço onde vivem, sendo também, 

portanto, uma forma de apropriação – e uma dimensão mais concreta, de caráter 

político/disciplinar – a apropriação e ordenação do espaço como forma de domínio e 

disciplinarização dos indivíduos. 

Percebe-se que o território apresenta, além do caráter político, um nítido caráter 

cultural, especialmente quando os agentes sociais são grupos étnicos, religiosos ou 

outras identidades. Território é, de fato, um importante instrumento da existência e 

reprodução do agente social que o criou e o controla. E nos tempos atuais, território – 

impregna-se de significados, símbolos e imagens –, que se constitui em um dado 

segmento do espaço, via de regra delimitado, que resulta da apropriação e controle por 

parte de um determinado agente social, um grupo humano, uma empresa ou uma 

instituição (ROSENDAHL, 2005, p. 12933). 

Dessa forma, território deve ser visto não apenas sob uma perspectiva de 

dominação e/ou controle político, mas também sob uma perspectiva de apropriação 

simbólica e identitária, que por sua vez, 

[...] é uma identidade social definida fundamentalmente através do 

território, ou seja, dentro de uma relação de apropriação que se dá 

tanto no campo das idéias quanto no da realidade concreta, o espaço 
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geográfico constituindo assim parte fundamental dos processos de 

identificação social. […] De forma muito genérica podemos afirmar 

que não há território sem algum tipo de identificação e valoração 

simbólica (positiva ou negativa) do espaço pelos seus habitantes. 

(HAESBAERT, 1999, p. 172). 

 

Portanto, ainda segundo Haesbaert (1999, p. 178) trata-se de uma identidade 

onde um dos aspectos fundamentais para sua estruturação encontra-se na alusão ou 

referência a um território, tanto no sentido simbólico quanto no concreto. Deste modo, a 

identidade social é também territorial quando o referente símbolo central para a 

construção desta identidade parte do ou transpassa o território. 

A territorialidade, por sua vez, está intimamente relacionada ao modo como as 

pessoas usam a terra, como organizam-se no espaço e como dão sentido ao lugar, pois, 

ela é melhor pensada não como algo biologicamente motivada, mas sim como algo 

enraizada socialmente e geograficamente. Além disso, o seu uso depende de quem está 

influenciando e controlando o quê e quem, nos contextos geográficos de espaço, lugar e 

tempo (SACK, 1986, p. 3). 

Portanto, reforça-se que: 

[...] a territorialidade para os humanos é uma estratégia geográfica 

poderosa para controlar pessoas e coisas através de um controle de 

área. Os territórios políticos e a propriedade privada da terra podem 

ser as suas formas mais familiares, mas a territorialidade ocorre em 

vários graus e em inúmeros contextos sociais. Ela é usada nas relações 

do dia-a-dia e nas organizações complexas. [...] é uma expressão 

geográfica primária do poder social (SACK, 1986, p. 6). 

 

As territorialidades, possuem caráter intencional, envolvendo objetivos e metas, 

além de estratégias de poder que necessitam, fundamentalmente, ser apreendidas e 

explicadas como instantes e processualidades sócio-espaciais-territoriais. Tais práticas 

são processos históricos e geográficos de poder, subordinação, aculturação, 

identificação, interação, exploração, entre outros (SAQUET, 2011, p. 78-79). 

Deste modo, a territorialidade não é apenas "algo abstrato", num sentido que 

muitas vezes se reduz ao caráter epistemológico. Ela é também uma dimensão imaterial, 

no sentido ontológico de que, enquanto "imagem" ou símbolo de um território, existe e 

pode inserir-se efetivamente como uma estratégia político-cultural, mesmo que o 

território ao qual se refira não esteja concretamente manifestado (HAESBAERT, 2007, 

p. 25). 
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Desse pressuposto, percebemos que, apesar de se caracterizar como uma 

imaterialidade, a territorialidade pode ser percebida de forma concreta no espaço 

geográfico a partir das relações contidas nela e dos comportamentos expressos no 

território, posto que trata-se de “uma forma de comportamento espacial” (SACK, 1986, 

p. 3). 

Logo, entendemos a territorialidade, de acordo com a análise realizada por 

Saquet (2011, p. 77-78), em quatro níveis que se correlacionam: 1) como relações 

sociais, identidades, diferenças, nós, disparidades e conflitualidades; 2) como 

apropriações, concretas ou simbólicas, do espaço geográfico, implicando dominações e 

delimitações; 3) como condutas, intencionalidades, anseios e necessidades e, por fim, 4) 

como práticas espaço-temporais, multidimensionais, concretizadas nas relações entre 

sociedade e natureza, ou seja, relações sociais dos homens entre si (de poder) e com a 

natureza exterior através de mediadores materiais (técnicas, tecnologias, instrumentos, 

máquinas, entre outros) e imaterialidades (conhecimentos, saberes e ideologias). Dessa 

forma, constatamos que a territorialidade é, ao mesmo tempo, processual e relacional. 

A partir dessas reflexões, compreendemos que problemática da ação dos 

flanelinhas, é uma realidade presente no espaço urbano de diversas cidades brasileiras e 

que esses sujeitos, pois, buscam sobreviver, compor e participar, de alguma forma, da 

sociedade e do espaço urbano. Assim, encontram na territorialidade – através da 

apropriação, influência e controle – e no espaço urbano da cidade, transformado em 

território, a possiblidade de realização dos seus objetivos. 

A problemática da territorialidade dos flanelinhas no contexto dos 

bairros Cidade Alta, Petrópolis e Tirol de Natal-RN 

A cidade de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, está localizada na 

porção oriental do Estado e encontra-se subdividida em trinta e seis bairros, dentre os 

quais encontramos os bairros Cidade Alta, Petrópolis e Tirol, recorte empírico do 

presente estudo (figura 1). 
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Figura 11 – Localização do nosso recorte empírico 

 

Fonte: IDEMA e IBGE. Elaboração: Cláudia E. L. Silva, 2015 

 

A delimitação dos bairros Cidade Alta, Petrópolis e Tirol de Natal-RN como 

dimensão empírica do nosso estudo, decorre do fato destes bairros apresentarem 

características semelhantes e de fundamental importância para a atividade dos 

flanelinhas, tais como: grande quantidade de estabelecimentos comerciais e de serviços; 

presença de diversos estabelecimentos oficiais, de esfera municipal, estadual e federal; 

e, principalmente, intensa circulação de pessoas em seus automóveis. Além disso, esses 

bairros estão interconectados por importantes vias e avenidas da cidade que cortam seus 

territórios, o que, por sua vez, os configura enquanto alguns dos bairros mais 

movimentados da cidade, e, desse modo, uma das principais áreas de atração e interesse 

dos flanelinhas. 

Ademais, cabe ressaltar que, a intensa dinâmica observada nesses bairros não é 

acompanhada pela aplicação de investimentos, por parte do poder local, em 

infraestruturas que atendam à demanda lhes suscitada. De acordo com dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, em 2005 a Cidade de Natal-RN 

possuía uma frota de 121.491 automóveis (IBGE, 2005). Em 2010 esse número subiu 

para 171.467 (IBGE, 2010) e no ano de 2014 já somavam 207.666 automóveis (IBGE, 

2014). Neste último ano, os automóveis que circulavam na cidade de Natal-RN 
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somavam quase a metade (44,93%) do total de automóveis de todo o Estado do Rio 

Grande do Norte, que corresponde a 462.171 (IBGE, 2014). 

Assim, constatamos que a frota de carros de Natal-RN tem aumentado 

consideravelmente a cada ano e, consequentemente, o fluxo nos bairros mais 

movimentados da cidade, como é o caso de Cidade Alta, Petrópolis e Tirol, também. 

Em contrapartida, não verificamos investimentos significativos no ordenamento 

territorial destes bairros, que apresentam diversas ruas e avenidas exclusivas para a 

circulação de veículos, porém não apresentam um satisfatório número de espaços 

reservados a estacionamentos, sejam públicos ou privados, o que faz com que na hora 

de estacionar os automóveis, os condutores encontrem bastante dificuldade. 

Nesse contexto, os flanelinhas se aproveitam dessa dificuldade que os 

condutores de automóveis enfrentam cotidianamente, para exercer uma atividade que 

lhes garanta o sustento. Nos referidos bairros, esses sujeitos se apropriam, demarcam e 

até loteiam parcelas das vias públicas que se destinam ao estacionamento – as quais, 

cabe ressaltar, já são insuficientes –, tomando para si, através da sua territorialidade, o 

controle, domínio e até mesmo o “direito” sob o referido espaço. Assim, os condutores 

que já encontram dificuldade para estacionar, ficam, ainda, condicionados aos serviços e 

ao “território” dos flanelinhas para conseguir uma vaga de estacionamento (Figura 2). 

 

Figura 12 – Localização do nosso recorte empírico 

 

Fonte: Cláudia E. L. Silva, 2015 
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A partir da pesquisa de campo, observamos que no nosso recorte empírico, o 

valor pago aos flanelinhas, no cotidiano, varia de “condutor” para “condutor”. Estes 

pagam, na maioria das vezes, algumas moedas. Porém, quando há a realização de algum 

evento (festa, feira, etc.) verificamos que a maioria dos flanelinhas cobram, de forma 

antecipada, ou seja, no ato do estacionamento, valores fixados por eles mesmos, que 

variam de 5 à 10 reais, em média. 

Essa forma de utilização do espaço público, caracterizada pela ação dos 

flanelinhas, que se apropriam de áreas nas vias públicas e nelas definem suas próprias 

regras e normas, tem sido alvo de diversos conflitos com as pessoas que fazem uso 

destes espaços, pois estas se dizem “obrigadas” a pagar por um “serviço” não solicitado, 

por medo de sofrer algum tipo de retaliação por parte do flanelinha. Ou seja, ao utilizar 

o espaço público - de posse do Estado e de uso livre pela sociedade - faz-se necessário o 

pagamento de uma “contribuição”, gorjeta ou, em muitos casos, valor fixado pelos 

flanelinhas. 

Ademais, a partir das reflexões aqui apresentadas, e através de nossas 

observações in loco, percebemos que a dinâmica socioespacial estabelecida pelos 

flanelinhas nos bairros Cidade Alta, Petrópolis e Tirol de Natal-RN, através da 

territorialidade, se constitui de materialidades e imaterialidades que podem ser 

percebidas a partir das formas de influência, controle e delimitação que estes 

estabelecem no local apropriado. Nesse sentido, as materialidades são expressas a partir 

da utilização de objetos concretos para delimitação do seu território e/ou por uma 

quantidade delimitada de vagas, enquanto que as imaterialidades são expressas através 

do poder simbólico que possuem sobre o espaço apropriado, bem como da delimitação 

decorrente da sua presença e ação no território. 

Logo, entendemos, com base no exposto, que problemática da ação dos 

flanelinhas, é uma realidade presente no espaço urbano de diversas cidades brasileiras e 

que esses sujeitos, pois, buscam compor e participar, de alguma forma, da sociedade e 

do espaço urbano. Assim, encontram na territorialidade - através da apropriação, 

influência e controle de área - e no espaço urbano da cidade, transformado em território, 

a possiblidade de realização dos seus objetivos. 
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Considerações Finais 

Com o desenvolvimento do presente estudo, tornou-se possível a 

problematização de um tema comum a diversas cidades brasileiras, assim como a Natal-

RN - notadamente nos bairros Cidade Alta, Petrópolis e Tirol -, que diz respeito à 

presença maciça de flanelinhas, que são sujeitos que se apropriam de parcelas das vias 

públicas para exercer uma atividade que lhes garanta renda, o que acaba por resultar em 

diversos conflitos, uma vez que o espaço público se caracteriza pelo uso livre e este é 

interrompido a partir da dinâmica desses sujeitos. 

Ademais, acreditamos que esse estudo contribui para a abertura da discussão 

e/ou desenvolvimento científico de um tema ainda pouco explorado na cidade de Natal-

RN, bem como em outras cidades brasileiras, porém empiricamente vivenciado por toda 

a sociedade que compõe o espaço urbano. Ademais, contribui como caminho para novas 

abordagens dessa problemática, a qual pode e deve ser tratada sob as mais diversas 

esferas – seja social, econômica, política ou cultural. 
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IMPACTOS AMBIENTAIS NA TRANSPOSIÇÃO DE 

RIOS: O SÃO FRANCISCO NO SERTÃO PARAIBANO 

Environmental impacts rivers transposition: The San Francisco in the backlands of Paraiba 

 

Macio Bento Bezerra74 

Aloysio Rodrigues de Sousa75 

 

Eixo Temático: Geografia, Território, Meio Ambiente, Saúde, Política e Poder 

Resumo 
O presente trabalho teve como objetivo, identificar, analisar e avaliar os impactos positivos e 

negativos ocorridos na região do povoado de Boa Vista, município de São José de Piranhas-PB, 

provocados pela execução do projeto de integração do rio São Francisco com bacias 

hidrográficas no Nordeste setentrional, em suas fases de planejamento e construção. Para sua 

execução foi necessário a utilização de um conjunto de métodos e técnicas, dos quais 

destacamos: o método de abordagem indutivo, a partir do procedimento de coleta de dados, e as 

técnicas de documentação indireta, direta e direta intensiva, buscando identificar os fatores 

ambientais que poderiam ser afetados pela implantação deste empreendimento. No entanto, em 

decorrência da complexidade deste empreendimento, foi necessário a utilização de técnicas 

específicas, comuns em avaliações de impactos ambientais, já que estes, por sua vez, 

proporcionam resultados significativos acerca da importância, da magnitude, e da significância 

dos impactos socioambientais resultantes deste tipo de empreendimento. Estas técnicas 

possibilitaram ainda a obtenção de dados referentes a natureza, a ordem, a temporalidade, a 

escala e a reversibilidade dos impactos, permitindo a proposição de ações, programas e medidas, 

preventivas, mitigadoras e compensatórias.  

Palavras-chave: Impactos; Integração; São Francisco. 

  

Abstract 
This study aimed to identify, analyze and evaluate the positive and negative impacts occurred in 

the town area of Boa Vista, São José de Piranhas-PB, caused by the implementation of the São 

Francisco river integration project with river basins in northern northeast, in its planning stages 

and construction. For its implementation it was necessary to use a set of methods and 

techniques, which include: the inductive method of approach, from the data collection 

procedure, and indirect documentation techniques, direct and intensive direct, seeking to 

identify the factors environmental that could be affected by the implementation of this project. 

However, due to the complexity of this undertaking, the use of specific techniques common in 

environmental impact assessments was necessary, since they, in turn, provide significant results 

about the importance of the magnitude and significance of environmental impacts this type of 

venture. These techniques also made it possible to obtain data regarding the nature, order, 

temporality, the scale and reversibility of impacts, allowing the proposition of actions, programs 

and measures, prevention, mitigation and compensation. 

Keywords: Impacts; Integration; San Francisco. 
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Introdução  

O Projeto de Integração do Rio São Francisco é, segundo seu estudo de 

viabilização, um empreendimento destinado a garantir a segurança hídrica das regiões 

suscetíveis seca, baseado no conceito de sinergia hídrica, isto é, pretende-se aproveitar 

da disponibilidade hídrica existente no Rio São Francisco, transpondo-as e 

armazenando-as em reservatórios estrategicamente construídos nas áreas delimitadas 

por este estudo. O empreendimento está sendo executado pelo Governo Federal, sob 

responsabilidade do Ministério da Integração Nacional, beneficiará cerca de 12 milhões 

de pessoas em 390 municípios brasileiros dos quatro estados nordestinos mais 

vulneráveis à seca, Ceará – CE, Rio Grande do Norte – RN, Pernambuco – PE e Paraíba 

– PB. De acordo com o projeto, são aproximadamente 720 km de canais, que cortarão o 

semiárido em dois eixos, Norte e Sul.  

 

Figura 1 – Eixos Norte e Leste do Projeto de Transposição do Rio São Francisco 

 

Fonte: Carneiro, 2012 

Este empreendimento teve início a partir da elaboração do Parecer Técnico 

031/2005 pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), no qual apresentavam o Estudo de Impactos Ambientais e do Relatório de 

Impactos Ambientais, de acordo com as normas ambientais estabelecidas pela Lei nº 

6.938/1981, Art. 8º, incisos I e II, que constituem o Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental (EPIA), um instrumento de tutela constitucional do Meio Ambiente, a partir 

do Art. 225, § 1º inc. IV da CF/88 que determina e prevê a execução do EPIA para a 

instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do 
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meio ambiente. No caso do PIRSF, especificamente em seus canais e túneis, o limite 

permitido para execução das atividades é de 100 metros para cada lado as margens dos 

canais, em função dos animais e dos sítios arqueológicos existentes. 

O Projeto de Integração do Rio São Francisco é complexo, e tem gerado 

problemas, de caráter social e ambiental. Dentre esses problemas, destacamos os 

possíveis impactos, negativos e positivos, dos quais necessitam uma análise objetiva e 

responsável, já que, o objetivo da execução deste projeto de integração é buscar 

solucionar o problema hídrico da região e não gerar novos problemas. Deste modo, 

antes da execução da integração do Rio São Francisco com as bacias receptoras, o 

Ministério da Integração Nacional realizou no ano de 2004 um levantamento sobre 

quais os possíveis impactos poderiam ocorrer durante as fases de planejamento, 

construção e operação. 

A partir deste levantamento, considerando as caraterísticas físicas, biológicas e 

sociais, podemos averiguar que durante as fases de planejamento e construção o projeto 

exerceria sua maior influência estrutural, prevalecendo a ocorrência de um número 

considerável de impactos negativos, no entanto, a fase de operação caracterizar-se-á 

pela ocorrência de impactos positivos.  

A partir dos possíveis impactos ambientais identificados no EIA/RIMA, esta 

pesquisa se propõe a identificar, analisar e avaliar quais os impactos positivos e 

negativos ocorridos a partir da execução do Projeto de Integração do Rio São Francisco 

com Bacias Hidrográficas no Nordeste Setentrional na região do povoado de Boa Vista, 

município de São José de Piranhas/PB, de acordo com suas ordens (direta ou indireta), 

suas temporalidades (temporário, permanente ou cíclico), suas escalas (local, regional 

ou estratégica), e suas reversibilidades (reversível ou irreversível). 

Caracterização do município de São José de Piranhas-PB  

Localizada no extremo oeste do estado da Paraíba, distante 492 Km da capital 

João Pessoa, sob coordenadas geográficas de 07º07’11.53” latitude sul e 38º29’56.29” 

longitude oeste, o município de São José de Piranhas encontra-se inserido na 

mesorregião do Sertão Paraibano, microrregião de Cajazeiras, com uma população 

estimada em 2014 de 19.846 habitantes, ocupando uma área de 677,305 km², e 

densidade demográfica de 34,12 hab./km² (IBGE, 2010).  
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Figura 2 – Município de São José de Piranhas em relação ao Estado da Paraíba 

 

Fonte: Bezerra, 2015 

 

O município de São José de Piranhas limita-se a Leste com os municípios de 

Carrapateira e Aguiar; a Oeste com o município Barro (CE); ao Norte com Cajazeiras, 

Nazarezinho e Cachoeira dos Índios; e ao Sul com Monte Horebe, Serra Grande, e São 

José de Caiana (CPRM, 2005). Sobre suas características fisiográficas, o município de 

São José de Piranhas encontra-se inserido na região caracterizada, de acordo com o 

Programa de Ação Estadual de combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca 

(PAE-PB, 2011, p. 13), como uma área susceptível à desertificação e aos impactos da 

seca no Estado da Paraíba. 

As temperaturas médias anuais, de acordo com a AESA (2015), oscilam em 

torno dos 27ºC; sua vegetação é do tipo xerofítica e caducifólia, típica de Caatinga; o 

clima desta área é considerado como semiárido, quente semiúmido (Aw’), de regime 

pluviométrico baixo e irregular, com chuvas de verão-outono, e média calculada em 

torno de 800 mm/ano (PARAÍBA, 2015); Segundo estudo pedológico realizado pela 

CPRM (2005), os solos são resultantes da desagregação e decomposição das rochas do 

embasamento cristalino, do tipo Podzólico Vermelho-Amarelo de composição areno-

argilosa (BRASIL, 2005). 

As características geomorfológicas do município de São José de Piranhas, 

segundo a disposição proposta por Ab’Saber (1967), classifica-se como uma área de 

depressão interplanáltica semiárida, por efeito da erosão diferencial e configura-se como 

uma sucessão de várias áreas deprimidas entre as cristas das serras. Os domínios 
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morfoestruturais característicos desta área classificam-se como: colinas dissecadas e 

morros baixos, morros e serras baixas, escarpas serranas e planaltos e baixos platôs. 

Considerando o deficit hídrico existente, principal motivo pelo qual está área 

encontra-se inserida entre o perímetro diretamente beneficiado com a execução do 

projeto de integração, cabe ressaltar que a rede de drenagem é do tipo intermitente e seu 

padrão predominantemente dendrítico ocorre devido à existência de fraturas geológicas 

de variações retangular e angular, assim caracterizado: 

O município de São José de Piranhas encontra-se inserido nos 

domínios da bacia hidrográfica do Rio Piranhas, parte na região do 

Alto Piranhas e parte na sub-bacia do Rio Piancó. Seus principais 

tributários são: o Rio Piranhas e os riachos: Bonfim, do Caboclo, 

Croata, das Antas, Catingueira, Cachoeira do Pau, do Meio, da Picada, 

Verde, das Varas, Papagaio, Irapuã, do Tamanduá, da Violeta, dos 

Patos e da Várzea, além dos córregos: dos Pereiros, Boa Vista, Junco, 

Jaburu, da Égua e dos Cachorros. O principal corpo de acumulação é o 

Açude Engenheiro Ávidos. Todos os cursos d’água têm regime de 

escoamento intermitente e o padrão de drenagem é o dendrítico. 

(PARAÍBA, 2011) 

 

Figura 3 – Rede de drenagem do município de São José de Piranhas-PB 

 

Fonte: Bezerra, 2015 

 

Localização e características da área delimitada para o estudo 

A área delimitada para execução desta pesquisa, o povoado de Boa Vista, está 

localizado no município de São José de Piranhas-PB, a 12 Km distante da sede, sob as 

coordenadas 07º07’09.11” latitude sul e 38º35’57.61” longitude oeste. O povoado de 

Boa Vista limita-se com as comunidades de Riacho de Boa Vista, Várzea, Cacaré, Santa 
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Luzia, Varjota, Jurema, Morros, Sorrão, Maia, Água Fria e Zé Pedro, e compreende a 

área correspondente ao antigo Lote 07 da Meta 3N do Eixo Norte, entre as comunidades 

de Santa Luzia, Morros e Boa Vista, desde o desemboque do Túnel Cuncas I, até o 

emboque do Túnel Cuncas II, como pode ser observado na figura a seguir.  

 

Figura 4 – Povoado de Boa Vista, área delimitada para o estudo 

 

Fonte: ANA, 2012 

 

Entre estes túneis, estão sendo construídos o Reservatório de Morros e o 

Reservatório de Cuncas, está última também conhecida como “Barragem de Boa Vista”, 

a maior de todas, com capacidade para armazenar 200.000.000 m³ de água. De acordo 

com a Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba - AESA, esta 

barragem será o 6º maior reservatório do estado da Paraíba, ficando atrás dos Açudes 

Coremas (591.646.222 m³) e Mãe D’água (567.999.136 m³), ambos no município de 

Coremas; Açude Epitácio Pessoa (411.686.287 m³), município de Boqueirão; Açude 

Engenheiro Ávidos (255.000.000 m³), município de Cajazeiras; e Açude Acauã 

(253.000.000 m³), município de Itatuba (PARAÍBA, 2015). Será construído também o 

Reservatório de Caiçara, posterior ao desemboque do Túnel Cuncas II, localizado no 

município de Cajazeiras-PB. 

Outro fator extremamente importante para que ocorresse a delimitação e a 

inserção do povoado de Boa Vista entre uma das áreas beneficiadas diretamente pelo 

recebimento das águas da transposição, além do deficit hídrico, ocorreu em virtude da 

equidistância existente em relação aos demais Estados beneficiadas pelo projeto, assim 

como pelas demais bacias receptoras inseridas na Região Hidrográfica Atlântico 
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Nordeste Oriental - RHANO, a exemplo, as bacias hidrográficas do Jaguaribe, do Apodi 

e do Piranhas,  como podemos observar na figura a seguir: 

 

Figura 5 – Bacias hidrográficas receptoras pertencentes a RHANO 

 

Fonte: Adaptado de Brasil das Águas, 2016 

 

Gestão ambiental: conceitos fundamentais 

Meio ambiente 

Ao considerarmos o planejamento inerente a gestão ambiental, cabe aqui situar-

se a partir do conceito de ambiente, considerado como amplo, pois inclui aspectos 

naturais e sociais, e, devido os diferentes interesses profissionais, acaba por 

proporcionar discussões e controvérsias de caráter filosófico e epistemológico. Para 

Sánchez (2006, p. 19), “o entendimento amplo ou restrito do conceito de ambiente 

determina o alcance de políticas públicas, de ações empresariais e de iniciativas da 

sociedade civil”. Considerando os campos de avaliações sobre impactos ambientais, a 

compreensão do conceito de ambiente proporciona ainda, à possibilidade de 

implementação de medidas mitigadoras e/ou compensatória, a partir dos planos e 

programas de gestão ambiental. 

A interpretação legal dos conceitos de ambiente/meio ambiente é regida por leis 

específicas de cada país, ocorrendo algumas semelhanças entre elas. No Brasil, a Lei 

Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, é a responsável por desempenhar essa 

interpretação. Seu Art. 3º, inciso I, discorre sobre a disposição de que “entende-se por 

meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, 
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química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. 

Legislações deste tipo, às vezes, nos remete a diversos questionamentos, tanto de caráter 

acadêmico, como de jurídico, por serem consideradas incompletas, refletindo assim, a 

uma variedade de termos correspondentes de acordo com os diferentes momentos 

históricos. Deste modo, conforme afirma Sánchez: 

Ambiente é o meio de onde a sociedade extrai os recursos essenciais à 

sobrevivência e os recursos demandados pelo processo de 

desenvolvimento socioeconômico. Esses recursos são geralmente 

denominados naturais, por outro lado, o ambiente é também o meio de 

vida, de cuja integridade depende à manutenção de funções ecológicas 

essenciais à vida”. (SÁNCHEZ, 2006, p.21) 

 

Partindo desta concepção, percebe-se que o conceito de ambiente oscila entre 

dois polos bem definidos e que não se deve prender a apenas uma única vertente quando 

se utiliza do conceito de ambiente, por ser esse existente de múltiplas acepções nos 

diversos sistemas em que o mesmo interage. As alterações do meio ambiente, a partir da 

execução de determinadas atividades, podem gerar além de repercussões, conflitos, 

perdas e consequências irreparáveis. Estas consequências podem romper as barreiras 

ecológicas, repercutindo diretamente sobre as pessoas que ali vivem, ou seja, afetando, 

além do seu modo de vida, a sua memória. Um projeto de grandes dimensões como as 

de Integração do São Francisco, repercute sobre as pessoas, tanto de maneira positiva, 

como negativa, em seus planos econômicos, sociais e culturais. 

 

Degradação e poluição ambiental 

Outro conceito importante dentro do processo de análise ambiental, pertinente 

ao projeto, é o de degradação ambiental. A Lei nº 6.938/81, que trata da Política 

Nacional do Meio Ambiente, Art. 3º, inciso II, caracteriza a Degradação Ambiental 

como sendo “a alteração adversa das características do meio ambiente”. Esta definição 

difere-se do concebida ao termo poluição, porém, são comumente confundidos. O termo 

poluição, de acordo com o inciso III da supracitada lei, é a degradação da qualidade 

ambiental proveniente de uma determinada atividades que de forma direta ou indireta:  

[...] prejudicam a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

criam condições adversas às atividades sociais e econômicas; afetam 

desfavoravelmente a biota; afetam as condições estéticas ou sanitárias 

do meio ambiente; ou que lançam matérias ou energia em desacordo 

com os padrões ambientais estabelecidos. (BRASIL, 1981). 
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Assim, considera-se que degradação ambiental nada mais é que, um estado de 

alteração do ambiente, ao tempo em que poluição ambiental se caracteriza como um 

estado de degradação, que de uma forma ou de outra, prejudica o meio ambiente e os 

dele usufruem. 

 

Impacto ambiental 

O termo impacto ambiental, assim como degradação e poluição ambiental, 

evidencia diretamente a algum dano excedente, causado ao meio ambiente. Entretanto, a 

noção de impacto ambiental se sobrepõe as demais em virtude da possiblidade de 

ocorrência de impactos de natureza positiva, o que não ocorre através dos processos de 

degradação e poluição ambiental. 

A Resolução Conama n° 01/86, em seu Art. 1°, dispõe que, para efeito desta 

Resolução: 

[...] considera-se impacto ambiental qualquer alteração das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada 

por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 

humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I - a saúde, a segurança 

e o bem-estar da população; II - as atividades sociais e econômicas; III 

- a biota; IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V 

- a qualidade dos recursos ambientais. 

 

Sánchez (2006, p. 32), discorre acerca do conceito de Impacto Ambiental, 

definindo-o como a alteração da qualidade ambiental resultante da modificação de 

processos naturais ou sociais provocado por ação humana. Deste modo, podemos definir 

que impacto ambiental é o resultado de uma ação humana, que é a sua causa, não a 

confundindo com poluição ambiental, estabelecida como consequência. 

 

A integração entre bacias e os impactos decorrentes deste processo 

Através do Estudo de Impacto Ambiental e da elaboração do Relatório de 

Impacto Ambiental, documentos que serviram como um levantamento técnico 

preliminar sobre os possíveis impactos que poderiam e/ou podem vir a ocorrer na região 

delimitada para execução das obras, foram identificados a possibilidade de ocorrência 

de 59 (cinquenta e nove) impactos ambientais na área objeto de estudo, sendo que, 
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dentre estes possíveis impactos, 30 (trinta) foram considerados pelo Ministério da 

Integração Nacional como sendo de maior relevância. 

Na região do Povoado de Boa Vista, município de São José de Piranhas/PB 

foram evidenciadas a possibilidade de ocorrência de pelo menos 45 (quarenta e cinco) 

possíveis impactos ambientais. Após realização de uma triagem, entre os 30 (trinta) 

impactos considerados como de maior relevância, consideramos a possibilidade de 

ocorrência de pelo menos 27 (vinte e sete) impactos ambientais na área delimitada. 

Contudo, considerando que o PIRSF ainda se encontra em sua fase de construção, este 

número tornou-se ainda menor, totalizando 11 (onze) possíveis impactos ambientais. 

(BEZERRA, 2015, p. 57). 

 

Quadro 1 – Impactos de maior relevância ocorrido durante as fases de planejamento e 

construção do Projeto de Integração do Rio São Francisco com bacias hidrográficas 

IMPACTOS CONSIDERADOS COMO DE MAIOR RELEVÂNCIA PLA CON 

1 Dinamização da economia regional  X 

2 Geração de emprego e renda durante a implantação  X 

3 Introdução de tensões e riscos sociais durante a construção X X 

4 Modificação do regime fluvial das drenagens receptoras  X 

5 Perda e fragmentação de áreas com vegetação nativa e fauna terrestre  X 

6 Perda temporária de emprego e renda por efeito das desapropriações  X 

7 Pressão sobre a infraestrutura urbana  X 

8 Risco de interferência com o Patrimônio Cultural  X 

9 Ruptura de relações sócio comunitárias durante a fase de obra X X 

Legenda: 

PLA Fases de Planejamento CON Fase de Construção 

Fonte: Bezerra, 2015, p 58. (Adaptado de EIA/RIMA, 2004, p. 74) 

 

Identificados os possíveis impactos ambientais durante as fases de planejamento 

e construção do empreendimento, realizou-se então, a classificação de acordo com as 

diferentes caracterizações. Essa identificação baseou-se no diagnóstico ambiental 

apresentado na pesquisa em evidência, seguindo as determinações legais, sendo que, a 

análise dos impactos realizou-se a partir da elaboração de matrizes de classificações 

conhecidas como “Matrizes de Impactos ou Matrizes de Interação”.  
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Quadro 2 – Matriz de Impactos: relação categoria/componente e atribuição de valores 

 
Legenda: 

 

Fonte: Bezerra, 2015, p. 60. (Adaptado do EIA realizado na bacia do Rio Abujão. Peru, 2011) 

 

A partir desta Matriz, identificamos os impactos relacionados aos seus aspectos 

físicos, bióticos e socioeconômicos; comportando dados qualitativos e quantitativos; 

coletando informações referentes a natureza dos impactos (positiva ou negativa); 

fornecendo ainda orientações para, em seguida, dar continuidade a análise. Esta matriz 

têm distribuídos em suas colunas, as caracterizações, agrupadas em torno dos aspectos 

físicos, bióticos e socioeconômicos, distribuindo, além das informações referentes a 

natureza dos impactos, as informações referentes a ordem (direta ou indireta), as 

temporalidades (temporária, permanente ou cíclica), as escalas (local, regional ou 

estratégica), e a reversibilidade (reversível ou irreversível) dos impactos, e, em suas 

linhas, os impactos identificados nas fases de planejamento e construção do 

empreendimento, expressos na Matriz de Interação. 

Relacionando as categorias e seus componentes ambientais, com as fases do 

empreendimento e os impactos decorrentes dessa atividade, podemos observar uma 

amplitude em relação ao check-list inicial, pois, em alguns momentos, um mesmo 

impacto ambiental identificado, ocorreu em mais de um dos componentes ambientais 

listados. Desse modo, observou-se uma diferença considerável entre os impactos 

ambientais de natureza positiva e os de natureza negativa. A partir deste levantamento, 
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deu-se continuidade a análise por meio do Método Espontâneo (ad hoc), considerando 

as caracterizações mencionadas anteriormente. 

Para a realização da análise dos impactos ambientais, a construção da matriz de 

classificação foi um procedimento indispensável para obtenção da significância de 

alguns fenômenos, a parti de sua caracterização. Para isso, foi necessário o confronto 

entre os dados referentes a importância e a magnitude destes fenômenos, para assim, 

atribuirmos os devidos valores a estas características, sendo elas as seguintes: a 

natureza, à ordem, a temporalidade, a escala e a reversibilidade dos impactos, como 

podemos observar na sequência a seguir: 

 

Quadro 3 – Classificação segundo a importância e a magnitude do fenômeno 

IMPORTÂNCIA DESCRIÇÃO 

Desprezível 1 Sem danos, ou com danos mínimos ao meio ambiente. 

Marginal 2 Danos considerados toleráveis entre o nível mínimo e médio. 

Moderada 3 Danos considerados de valor tolerável entre o médio e o máximo.  

Alta 4 Danos considerados acima dos limites legais na região. 

Crítica 5 Danos considerados acima dos níveis máximos. 

MAGNITUDE DESCRIÇÃO 

Insignificante 1 
Ausência de impacto ambiental significativo, ou inexpressivo, sem 

possibilidade de descaracterização dos recursos ambientais. 

Pequena 2 
Pequena magnitude do impacto ambiental, alterando de forma pouco 

expressiva os recursos ambientais. 

Média 3 
Média magnitude do impacto ambiental, porém, com possibilidade 

de descaracterização dos recursos ambientais. 

Moderada 4 
Magnitude moderada, produzindo algumas descaracterizações nos 

recursos ambientais. 

Grande 5 
Grande magnitude do impacto ambiental, de tal ordem que possa 

levar a total descaracterização dos recursos ambientais. 

Fonte: Instituto Naturae - Consórcio VLT, 2010 

 

Quadro 4 – Classificação segundo a significância do fenômeno 

IMPORTÂNCIA 
MAGNITUDE 

Insignificante Pequena Média Moderada Grande 

Desprezível 2 3 4 5 6 

Marginal 3 4 5 6 7 

Moderada 4 5 6 7 8 

Alta 5 6 7 8 9 

Crítica 6 7 8 9 10 

Fonte: Instituto Naturae - Consórcio VLT, 2010 
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Quadro 6 – Classificação da significância para impactos negativos 

 CLASSIFICAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA DO IMPACTO 

02 – 03 – 04 Atividade com impacto residual insignificante 

05  Atividade com impacto residual aceitável no limite mínimo 

06 
Atividade com impacto residual no limite médio – Demanda ações 

mitigadoras 

07 
Atividade com impacto residual no limite alto – Demanda ações mitigadoras e 

acompanhamento 

08 – 09 – 10 
Atividade com impacto residual alto – Demanda ações mitigadoras, 

compensatórias e de acompanhamento. 

Fonte: Instituto Naturae - Consórcio VLT, 2010 

 

Quadro 7 – Classificação da significância para impactos positivos 

 CLASSIFICAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA DO IMPACTO 

02 – 03 – 04 Atividade com impacto ambiental insignificante. 

05  Atividade com impacto ambiental aceitável no limite mínimo. 

06 Atividade com impacto ambiental entre os limites mínimo e moderado. 

07 Atividade com impacto ambiental moderado. 

08 – 09 – 10 Atividade com impacto ambiental alto. 

Fonte: Instituto Naturae - Consórcio VLT, 2010 

 

Quadro 8 – Matriz de classificação da significância (De acordo com o Quadro 1) 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS IMPACTOS VALOR DO 

IMPACTO NAT ORD TEM ESC REV 

P N D I T P C L R E R I I M S 

Impacto 1 X  X   X   X  X  3 4 7 

Impacto 2 X  X  X   X   X  4 4 8 

Impacto 3  X X  X    X  X  3 2 5 

Impacto 4  X X   X  X    X 4 5 9 

Impacto 5  X X   X    X  X 5 5 10 

Impacto 6  X X  X   X   X  4 4 8 

Impacto 7  X  X X   X   X  4 3 7 

Impacto 8  X X   X   X   X 5 5 10 

Impacto 9  X X    X  X  X  3 2 5 

Legenda: 

NAT 

Natureza 

P – Positiva 
TEM 

Temporalidade 

T – Temporária IMP 

Importância N – Negativa P – Permanente  

ORD 

Ordem 

D – Direta C – Cíclica  MAG 

Magnitude I – Indireta 
ESC 

Escala 

L – Local 

VER 

Reversibilidade 

R – Reversível R – Regional SIG 

Significância I – Irreversível E – Estratégica  

Fonte: Bezerra, 2015, p. 64 
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Considerações Finais  

Para a realização da análise dos impactos ambientais, a construção da matriz de 

classificação foi um procedimento indispensável para obtenção da significância de 

alguns fenômenos, a parti de sua caracterização. Para isso, foi necessário o confronto 

entre os dados referentes a importância e a magnitude destes fenômenos, para assim, 

atribuirmos os devidos valores a estas características, sendo elas as seguintes: a 

natureza, à ordem, a temporalidade, a escala e a reversibilidade dos impactos. 

Concluímos esta pesquisa com o anseio de termos alcançado os objetivos 

propostos, tendo como base as expectativas geradas em torno desta temática, dos quais 

partiram, inicialmente, pela descrição do projeto alvo da análise, com ênfase aos 

possíveis problemas e impactos por ele gerados, que afetam tanto negativamente como 

positivamente as comunidades locais, além das regiões próximas, podendo ser estas 

caracterizadas como “áreas de influência direta” do empreendimento. 

Consequentemente, a caracterização dos meios bióticos e abióticos, sociais, econômicos 

e culturais da região delimitada e diretamente afetada pela execução do 

empreendimento foi de extrema necessidade para que se pudesse refletir, com base nas 

avaliações, sobre a magnitude e significância de cada um dos impactos causados pela 

execução desse projeto. 

Esta pesquisa, assim como a Avaliação de Impacto Ambiental, não pode ser 

considerada como um instrumento de decisão, devido sua dinamicidade, mas sim de 

subsídio ao processo de tomada de decisões, voltadas a partir das informações coletadas 

e através de exames sistematizados a partir de cada fase de desenvolvimento do projeto, 

permitindo assim, que se possa considerar, tanto positivamente, como negativamente, 

questões referentes ao meio ambiente, bem-estar humano, e demais elementos 

dinâmicos envolvidos. 
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IMPLICAÇÕES TERRITORIAIS DOS FLUXOS 

IMIGRATÓRIOS EM LONDRINA (PR) NO 

PERÍODO DE 2010 A 2015 

Territorial implications of the contemporary immigration fluxes in Londrina (PR) in the 

period of 2010 to 2015 

 

Patrícia Honorio Moura da Silva76 

Pérsia Dembiski Bueno77 

 

Eixo Temático: Geografia, Território, Meio Ambiente, Saúde, Política e Poder 

Resumo 
O fenômeno da imigração é comum ao longo da história, porém suas dinâmicas variam de 

acordo com o contexto histórico, político, econômico, social e cultural. Por isso, o objetivo do 

presente artigo é analisar as implicações territoriais dos fluxos imigratórios contemporâneos no 

munícipio de Londrina (PR), visto que a imigração que ocorreu no período de 2010 a 2015 se 

diferencia daquela tradicional que ocorreu para o povoamento da cidade, envolvendo apenas a 

sede do município. Além disso, entender os fluxos migratórios e conhecer suas causas e 

consequências permite administrar a linha tênue que existe entre os interesses do local receptor 

e os direitos humanos do imigrante. Para esse estudo, foram realizados levantamentos 

bibliográficos em artigos de periódicos e em obras clássicas, leitura do Estatuto do Estrangeiro, 

análise de notícias veiculadas pela mídia, coleta de dados em órgãos públicos e entrevistas com 

imigrantes. 

Palavras-chave: Imigração Contemporânea; População; Força de Trabalho. 

  

Abstract 
The immigration is a common phenomenon over the history, but its dynamics vary due to the 

historical, political, economic, social and cultural context. Therefore, the objective of this article 

is to analyze the territorial implications of the contemporary immigration fluxes in the city of 

Londrina (PR), since the immigration that occurred in the period of 2010 to 2015 differentiates 

from the traditional one that happened during the city's settlement, only involving the county's 

base. Furthermore, to understand the immigration fluxes and know its causes and consequences 

allow the administration of the fine line that exists between the concerns of the local receptors 

and the immigrant's human rights. For this study, were realized bibliography researches in 

magazines' articles, classical works, Foreign's Stature reading, news aired by the media, data 

collection from public entities and interviews with immigrants. 

Keywords: Contemporary Immigration, Population, Workforce. 
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Introdução 

A imigração é uma temática interdisciplinar sendo abordada por diversas 

ciências, dentre elas a Geografia. Portanto, para seu estudo faz-se necessário 

compreender seu contexto histórico, político, econômico, social e cultural em 

detrimento de uma visão simplista e ingênua do fenômeno. Além disso, nos últimos 

anos, o tema das migrações se tornou mais complexo e desafiador, devido, 

principalmente, à globalização. 

Esses processos migratórios provocam impactos positivos e negativos tanto nos 

países de origem, quanto nos próprios imigrantes e nos países de destino. Por isso, o 

estudo dessa temática é imprescindível para o desenvolvimento e a aplicação de 

medidas que reduzam significativamente as reais dificuldades ocasionadas pela 

migração.  

Eventos ocorridos no início do século XXI, tais como a aceleração da economia 

brasileira; a crise internacional de 2008; eventos climáticos extremos em 2010 e a Copa 

do Mundo em 2014 fomentaram a migração internacional. O Brasil tem sido um polo de 

atração desses migrantes internacionais. Esses fluxos têm se direcionado, 

principalmente, para as regiões sudeste e sul do país. No estado do Paraná, Londrina é o 

terceiro munícipio que mais recebeu imigrantes, segundo dados do Censo Demográfico 

Brasileiro (IBGE, 2010). 

Esse fato caracteriza a relevância do estudo dos fluxos migratórios para a cidade 

e tem como objetivo analisar suas implicações territoriais.  Este trabalho surge, então, 

da necessidade da análise da nova configuração migratória, tendo em vista a pouca 

produção científica a respeito das migrações contemporâneas. O presente estudo poderá 

contribuir para a elaboração de medidas adequadas que possam atenuar os impactos 

negativos da imigração em Londrina.    

A elaboração desse artigo baseou-se na revisão bibliográfica em artigos de 

periódicos e obras clássicas para a compreensão dos conceitos e do contexto histórico 

do tema. Do ponto de vista normativo, realizou-se o estudo do Estatuto do Estrangeiro a 

fim de compreender a legislação vigente que norteia o trato com os imigrantes no 

Brasil.  

Além disso, foram realizadas entrevistas com servidores da Polícia Federal do 

departamento de imigração, servidores da Defensoria Pública da União (DPU) e a 
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instituição religiosa Cáritas Arquidiocesana de Londrina, como forma de entender a 

ação desses órgãos e coletar dados.  

Com o intuito de conhecer o perfil e a realidade dos imigrantes em Londrina 

foram realizadas entrevistas com os mesmos. Por fim, notícias veiculadas pela mídia 

foram coletadas e analisadas, com o objetivo de investigar limites e possibilidades de 

inserção dos imigrantes na sociedade londrinense. 

 

Da migração ao imigrante 

A definição de migração não possui um consenso que satisfaça as várias 

possibilidades de manifestação do fenômeno. No entanto, existem conceitos que podem 

ser tomados como ponto de referência no estudo das migrações. O Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) caracteriza as migrações “como uma forma de 

mobilidade espacial entre uma unidade geográfica e outra envolvendo mudança 

permanente de residência”. 

Os processos migratórios são motivados por fatores repulsivos na área de origem 

e atrativos no local de destino, sendo estes: políticos, econômicos, sociais, culturais e 

naturais. Em referência aos fatores repulsivos o Programa de Ação da Conferência 

Internacional sobre População e Desenvolvimento (CPID) afirma que as migrações 

internacionais estão relacionadas ao processo de desenvolvimento, sendo que a 

desigualdade entre os países é o principal motivador. Destaca-se, ainda, a pobreza e a 

degradação ambiental, aliadas à ausência de paz, segurança e a situação de violação dos 

direitos humanos. Em contrapartida, os fatores atrativos concernem, principalmente, no 

crescimento econômico do país de destino e na criação de um referencial imaginário de 

um país receptivo. 

Deve-se considerar que todo migrante tem origem em um território, de acordo 

com Deleuze (apud HAESBAERT, 2002, p.1) “[...] não há território sem um vetor de 

saída do território, e não há saída do território, ou seja, desterritorialização, sem, ao 

mesmo tempo, um esforço para se reterritorializar em outra parte”. Desse modo, a 

territorialização, desterritorialização e reterritorialização devem ser pensadas como 

processos concomitantes, fundamentais para compreender as migrações. Sendo que o 

indivíduo em seu país de origem é territorializado, ao migrar estaria enquadrado no 

processo de desterritorialização e, ao chegar em seu destino, pode ou não se 

reterritorializar. 
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Para Singer (1998) o estudo das motivações que determinam a imigração deve se 

dar com base na Teoria Histórico-Estruturalista. Essa metodologia define que os 

motivos devem ser analisados de forma conjunta, pois são interdependentes. Além de se 

fazer a correlação entre as possíveis causas da imigração, é necessário considerar os 

condicionantes históricos das mesmas. Para o autor “Encontrar, portanto, os limites da 

configuração histórica que dão sentido a um determinado fluxo migratório é o primeiro 

passo para o seu estudo” (SINGER, 1998, p. 29). 

Além disso, pode-se dizer que a essência da migração é vinculada ao 

desenvolvimento do capitalismo. Neste sentido, Marx (1982 apud OLIVEIRA, 2014, p. 

75) afirma que a migração humana não se desvincula da migração e da concentração do 

capital. Esse fato pode ser exemplificado com o início da industrialização que 

desestruturou a economia camponesa culminando no êxodo rural. Sendo assim, é 

correto afirmar que o capitalismo é capaz de criar direcionamentos para os fluxos 

migratórios. Dentro desta lógica, o imigrante se torna uma força de trabalho temporária, 

a saber:  

Um imigrante é essencialmente uma força de trabalho, e uma força de 

trabalho provisória, temporária, em trânsito. [...] A estadia autorizada 

ao imigrante está inteiramente sujeita ao trabalho, única razão de ser 

que lhe é concedida: ser como imigrante, primeiro, mas também como 

homem – sua qualidade de homem estando subordinada a sua 

condição de imigrante. Foi o trabalho que fez “nascer” o imigrante, 

que o fez existir, é ele, quando termina, que faz “morrer” o imigrante, 

que decreta sua negação ou que o empurra para o não-ser (SAYAD, 

1998, p. 54-55). 

 

O imigrante pode ser considerado necessário em alguns aspectos, principalmente 

no que se refere a força de trabalho que representa. Esta compreende, na maioria das 

vezes, um trabalho mal pago e em condições precárias. A precarização significa um 

maior lucro aos empregadores. Ainda de acordo com Sayad (1998), existe uma condição 

necessária e indissimulável do trabalho: a hospedagem. O imigrante só terá condição de 

o sê-lo se possuir uma habitação e um empregador. Sendo assim, ambas as necessidades 

apresentam um elevado grau de urgência, culminando no aceitamento, por parte do 

imigrante, de condições inúmeras vezes desumanas. 

Além dos fatores relacionados ao trabalho, o imigrante se depara o tempo todo 

com o que Gottman (1952 apud CASTRO, 2005) denomina de sistemas de resistência 

ao movimento. Segundo o autor, dentro das relações geográficas e políticas em um 
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Estado-nação, há a ocorrência de sistemas de movimentos e os de resistência a estes. O 

primeiro caso compreende a circulação no espaço, que é a responsável por criar 

mudanças na ordem espacial pré-estabelecida e por criar um mundo fluido e ramificado. 

É nesse âmbito que se incorpora o migrante, pois este compreende o homem que se 

desloca, que circula entre nações e que carrega consigo ideias e culturas distintas. O 

segundo caso se refere ao que o autor denomina de iconografia. Esta incorpora três 

símbolos diferentes: religião, passado político e organização social. São estes fatores 

que permitem a resistência às mudanças causadas pela circulação e que, na esfera da 

imigração, não permitem incorporar o que é tido como estrangeiro.  

A iconografia tende a afastar da nação, de sua unidade e 

originalidade, os estrangeiros e mesmo as influências 

estrangeiras. Ela exerce uma ação limitativa aos contatos, 

portanto, à circulação. Concebe-se assim que ela seja o 

fundamento das cercas espirituais e políticas da grande 

dinâmica humana (GOTTMAN, 1952, p.221).  

 

O imigrante, que possui uma língua, cultura, religião e um passado político 

distinto dos moradores do país de destino, é visto como um estrangeiro e, em muitos 

casos, como uma ameaça. É nesse contexto que nasce a dificuldade do imigrante em se 

inserir em uma sociedade distinta. Segundo Martine (2005), os problemas de adaptação 

relacionados à discriminação dos imigrantes são frequentes e constituem um dos 

maiores obstáculos para os mesmos. Os imigrantes são tratados como cidadãos de 

segunda classe e podem chegar a ser perseguidos e maltratados por xenofóbicos. Essas 

situações não são restritas a determinados momentos históricos, elas ocorrem desde o 

início da imigração e acompanham a sua evolução. 

 

O Brasil como país receptor 

No que se refere ao histórico brasileiro, de acordo com Seyferth (2008) a 

categoria imigrante surge em meados da década de 1840, no contexto de consolidação 

do Estado, visando o povoamento do território e associada ao trabalho livre. Fujam do 

excesso de vírgulas.  No período entre 1840 e 1980 houve um ingresso significativo de 

imigrantes de diversas nacionalidades, sendo que os maiores contingentes eram de 

portugueses, italianos, espanhóis, alemães, japoneses, russos, austríacos, turcos, 

poloneses e franceses.  
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Nas primeiras décadas do século XIX, os movimentos migratórios se davam de 

forma diversificada, não sendo restritos a uma nacionalidade, porém, a fim de atender as 

necessidades do Império e das províncias, estes imigrantes deveriam possuir 

determinadas características. O perfil delineado como ideal no século XIX era o de 

produtor rural familiar e, preferencialmente, católico. 

Na segunda metade do século XIX emerge a questão racial. Isso se evidenciou 

nas restrições impostas aos imigrantes; aos europeus, essas restrições eram referentes a 

quesitos profissionais, morais, etários e de saúde. Nos outros casos eram relacionadas à 

desigualdade racial e ao imaginário de inferioridade cultural, por exemplo, o caso dos 

imigrantes asiáticos e africanos. Nesse contexto, a política imigratória brasileira passa a 

se preocupar com a formação da identidade nacional, promovendo uma imigração 

dirigida. 

Portanto, há uma mudança no perfil desejado do imigrante, com objetivo de 

diminuir a concentração de estrangeiros não assimiláveis culturalmente. A partir de 

então, há incentivo à imigração latina, pois a sua cultura era similar a dos brasileiros, 

como destaca Seyferth (2008), “No contexto da grande imigração, iniciada na década de 

1880, os alemães foram numericamente superados pelos ‘latinos’ [...]”.  

Apesar desses fluxos migratórios, segundo Bassanezi (1995), a migração 

internacional para o Brasil foi impulsionada, principalmente, após a abolição da 

escravatura e com o crescimento econômico proveniente da cafeicultura. Somado a isso, 

a vinda desses imigrantes se insere em um contexto de migrações generalizadas, que 

foram determinadas por um conjunto de transformações originadas na Europa, no início 

do século XX. Essas transformações são referentes à transição demográfica e às 

mudanças políticas. Além das mudanças provocadas pela expansão do capitalismo, o 

desenvolvimento das comunicações e o barateamento dos custos de transporte foram 

catalisadores das migrações oceânicas. 

Segundo Seyferth (2008), a imigração se manifesta de forma dicotômica. Em 

determinados momentos é considerada necessária, como no caso do povoamento do 

Brasil, entretanto pode se converter em problema e apresentar riscos em períodos de 

crises.  

No período entre as duas guerras mundiais, sobretudo com a crise de 1929, a 

migração internacional apresentou um declínio, pois os países de origem e os países 

receptores começaram a estabelecer normas restritivas (PACHECO; PATARRA, 1997). 
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Então, surgem duas novas categorias de imigrantes tidos como indesejáveis: os 

refugiados e os apátridas. O primeiro grupo diz respeito às pessoas que foram forçadas a 

deixar seu Estado nacional e não possuem mais sua proteção. O segundo grupo se refere 

àqueles que perderam sua nacionalidade (SEYFERTH, 2008, p. 13). Por serem 

categorias mais vulneráveis, a ONU cria, em 1950, o Alto Comissariado das Nações 

Unidas (ACNUR), que consiste em uma importante instituição de proteção dos direitos 

humanos (PACÍFICO; PINHEIRO, 2013). 

A partir da década de 1930, as migrações internacionais deram lugar aos fluxos 

migratórios internos. Primeiramente, direcionados para o estado de São Paulo, devido 

ao seu desenvolvimento industrial e sua agricultura em expansão. No entanto, não 

foram somente as cidades da região Centro-Sul que cresceram. A maior integração do 

mercado interno somado à expansão industrial proporcionou o crescimento das cidades 

em todo o território nacional (PACHECO; PATARRA, 1997). 

Em meados da década de 1990, houve uma mudança no cenário migratório 

brasileiro. Pela primeira vez, o fenômeno da emigração se configurou no país. Contudo, 

o Brasil não passou a ser exclusivamente expulsor de população. Mesmo em menor 

escala, a imigração voltou a ocorrer, porém assumindo características totalmente 

distintas dos processos imigratórios anteriores. Vale ressaltar que essa conjuntura está 

inserida na reestruturação produtiva internacional, consequência da crise financeira e da 

saturação do processo de desenvolvimento (PATARRA, 2005). 

Neste período deve-se levar em conta a intensificação de um processo que 

catalisa as imigrações, a globalização. A partir dos avanços da informática, 

telecomunicações e transporte. Martine (2005) afirma que o horizonte do imigrante se 

expandiu. A televisão, o cinema e a comunicação com pessoas distantes, aumentam o 

acesso a informações sobre as oportunidades e os padrões de vida reais ou imaginados 

de outros países. A equivocada ideia de homogeneidade propagada permitiu que se 

criasse a sensação de que as fronteiras foram minimizadas. No entanto, a globalização 

segue uma lógica econômica que acentua as desigualdades entre os países. Sendo este o 

principal causador das migrações internacionais, pode-se dizer que a globalização é o 

principal fator que ativa os movimentos migratórios. 

Ainda de acordo com Martine (2005), a tendência é que os fluxos migratórios 

internacionais se intensifiquem. Com base nesse fato, o autor afirma que é possível 

tornar esse fenômeno positivo, tanto para os países receptores quanto para o próprio 
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imigrante. Para isso, faz-se necessário que, antes de tudo, se tenha o conhecimento das 

consequências positivas e negativas. 

Essas vantagens e desvantagens são compartilhadas entre os lugares de origem, 

os imigrantes e os lugares de destino. As vantagens para os lugares de origem e para os 

imigrantes são, principalmente, o dinamismo econômico, mobilidade social e alívio de 

tensões sociais em países de economia estagnada. Já para os lugares de destino, os 

principais benefícios são: a revitalização de sociedades envelhecidas, recepção de 

recursos humanos qualificados, aumento da produtividade e expansão da base de 

consumidores e contribuintes.  

A desvantagem para os países de origem se refere, principalmente, à perda de 

recursos humanos qualificados e para os imigrantes está relacionada à discriminação 

étnica e às dificuldades de comunicação.  Os malefícios para os países receptores fazem 

referência aos conflitos e tensões sociais oriundos das diferenças étnicas, peso fiscal 

proveniente da pressão sobre os serviços sociais, tais como educação e saúde, riscos 

para a segurança nacional e competição no mercado de trabalho. 

No Brasil, o controle da imigração é de responsabilidade dos Ministérios da 

Justiça, das Relações Exteriores e do Trabalho e Emprego. A estes ministérios são 

atribuídos o desenvolvimento e a aplicação de políticas públicas no trato com 

imigrantes. Essas políticas visam à diminuição das desvantagens e a potencialização das 

vantagens que a imigração provoca. Para tanto, é fundamental entender as implicações 

territoriais causadas pela imigração, com o intuito de direcionar as ações necessárias, 

tanto no que se refere a localidade dos imigrantes, quanto a efetividade no trato com as 

particularidades de cada cultura. Permitindo assim, a efetividade de planos de ação e a 

minimização de impactos maiores. 

 

Imigração contemporânea em Londrina 

Existem dois principais órgãos governamentais que auxiliam na regulamentação 

dos imigrantes em Londrina e Região Metropolitana, a Polícia Federal e a Defensoria 

Pública da União (DPU). Compete ao primeiro a regularização da situação do imigrante 

através da emissão da carteira do imigrante, por exemplo. Em casos judiciais e/ou 

administrativos que envolvam órgãos governamentais, cabe à DPU o auxílio com 

recursos e defensoria. Essa regulamentação é baseada na Lei nº 6.815 de 19 de agosto 
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de 1980, que define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil e cria o Conselho 

Nacional de Imigração.  

No âmbito social, a principal instituição de apoio aos imigrantes é a Cáritas 

Arquidiocesana de Londrina78 que, através de doações, fornece desde alimentação a 

roupas. Além disso, auxilia na organização de documentos para a permanência no país 

e, em alguns casos, encaminha os imigrantes à Polícia Federal. 

A partir de entrevistas realizadas aos servidores da Polícia Federal do 

departamento de imigração foi possível levantar o número aproximado e a 

nacionalidade de imigrantes residentes em Londrina até o ano de 2013, conforme 

expresso na figura 1, a seguir.  

Figura 1 – Imigrantes Residentes em Londrina até 2013 

 

Fonte: Polícia Federal, 2016; Organização: Patrícia Honorio Moura da Silva; Pérsia Dembiski 

Bueno, 2016 

Para compreender a presença expressiva de colombianos e paraguaios deve-se 

levar em conta o cenário econômico do país até o ano de 2013, que era considerado 

atrativo. Outros fatores relevantes são a proximidade desses países ao Brasil e a maior 

integração política e econômica, proporcionada pelo Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL). 

Deve-se considerar que esses números não correspondem à realidade, pois 

muitos imigrantes não procuram a Polícia Federal de imediato. Além disso, os dados 

fornecidos não apresentam um recorte temporal específico, pois não há uma data inicial 

da contagem dos mesmos. Soma-se a isso, a dificuldade de controle da quantidade de 

                                                 
78 Cáritas Londrina é um organismo ligado à Igreja Católica e integra a rede Cáritas Brasileira e por sua 

vez a Cáritas Internacional, uma confederação humanitária que atua em mais de duzentos países. Para 

maiores informações sobre a instituição: http://www.caritaslondrina.com.br/. 
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imigrantes que permanecem no munícipio de Londrina, já que muitos destes podem 

migrar para outras cidades da região.  

Em um segundo momento, a coleta de informações foi feita na Cáritas Londrina. 

Através de entrevista foi possível entender as ações realizadas pela instituição, que 

incluem o auxílio com as necessidades básicas dos imigrantes. Além disso, foram 

fornecidos dados a respeito da quantidade de imigrantes atendidos pela entidade no 

período de 2010 a 2015, conforme evidenciado na tabela 1, a seguir.  

Tabela 1 – Número de imigrantes atendidos pela Cáritas Londrina 

Ano Número de Imigrantes 

2010 1 

2011 1 

2012 30 

2013 167 

2014 136 

2015 418 

Fonte: Cáritas Londrina, 2016 

 

Nota-se que a entrada significativa de imigrantes em Londrina ocorreu a partir 

de 2013, o que pode ser justificado pelo referencial imaginário de uma economia em 

plena ascensão criado no contexto da Copa do Mundo de Futebol de 2014, associado à 

consequência de eventos externos tais como o terremoto do Haiti em 2010 e a Crise 

Internacional de 2008.  

No que se refere à divergência dos dados fornecidos pela Polícia Federal e 

Cáritas, deve-se considerar o fato de um grande número de imigrantes, que se 

encontram em situação irregular, não procurarem órgãos governamentais temendo à 

deportação. Além disso, vale ressaltar o auxílio social que é fornecido pela Cáritas, que 

vai desde a busca por moradia até a doação de alimentos e roupas. 

Ainda de acordo com a Cáritas Londrina, dentre os imigrantes atendidos, as 

nacionalidades que apresentaram números mais significativos foram os haitianos e 

bengaleses, conforme ilustra o gráfico da Figura 2. Comparado aos valores fornecidos 

pela Polícia Federal, pode-se afirmar que o cenário de imigração no Brasil passou por 

alterações a partir de 2013, onde houve a intensificação de imigrações antes não 

existentes, como no caso dos imigrantes provenientes do Haiti. Essas mudanças se 

deram apoiadas, principalmente, nos eventos econômicos e naturais já citados. 
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Figura 2 – Principais nacionalidades dos imigrantes atendidos pela Cáritas Londrina de 

2010 a 2015 

 

Fonte: Cáritas Londrina, 2016; Organização: Patrícia Honorio Moura da Silva; Pérsia Dembiski 

Bueno, 2016 

A partir da entrevista realizada com imigrantes, foi possível corroborar a ligação 

inseparável do capital com os fluxos migratórios, pois todos os entrevistados 

apresentaram como ponto comum a busca de um local que oferecesse melhores 

condições de vida ou emprego. Nesse sentido, a maior parte dos entrevistados listou o 

trabalho como principal objetivo da vinda para o país, como indicado no quadro 1, a 

seguir. 
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Quadro 1 – Respostas das entrevistas realizadas com imigrantes 

 

 

Entrevistado 

1 

Entrevistado 

2 

Entrevistado 

3 

Entrevistado 

4 

Entrevistado 

5 

Nacionalidad

e 
Nigéria Haiti Haiti Paraguai Haiti 

Data de 

entrada 
2011 2013 2014 2014 2012 

Motivo Estudos 
Buscar de 

vida melhor 
Trabalho Trabalho Trabalho 

Onde mora Londrina Arapongas São Paulo 
Siqueira 

Campos 
Londrina 

Trabalha/ 

Estuda 
Estuda Trabalha 

Trabalha em 

Londrina 
Trabalha Trabalha 

Recepção Boa Boa Boa Boa Boa 

Dificuldades Língua 
Achar 

moradia 
Língua Documentação Língua 

Observações 

Fez 

graduação e 

especializaçã

o 

Deixou a 

família e 

pretende 

voltar 

 
Filhos estudam 

aqui 

Trouxe a 

família 

Fonte: Trabalho de campo, 2016; Organização: Patrícia Honorio Moura da Silva; Pérsia 

Dembiski Bueno, 2016 

 Quando questionados a respeito da recepção por parte dos moradores locais, 

todos afirmaram terem sido bem recebidos (Quadro 1). No entanto, a partir da análise de 

notícias veiculadas em jornais, foi possível perceber que existem alguns casos de injúria 

racial e xenofobia na cidade de Londrina. Pode- se citar como exemplo a notícia 

veiculada pelo jornal G1 em 10 de setembro de 2015 com o seguinte título: “Ofensas 

racistas a senegaleses causam revolta no Centro de Londrina”.  Vale ressaltar que as 

notícias vinculadas ao tema imigração, geralmente tratam do preconceito ou das 
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precariedades enfrentadas pelo imigrante, porém não cabe fazer generalizações a partir 

dessas informações.  

Considerações Finais  

A imigração tem sido um fenômeno recorrente na história, embora em 

determinados contextos histórico, político, econômico e social sejam potencializadas e, 

em outros, registre recuos importantes. Portanto, percebe-se a importância de estudos 

relacionados à temática, principalmente, em relação às imigrações contemporâneas 

insuficientemente estudadas. Especificamente em Londrina, aponta-se a necessidade da 

criação de um banco de dados eficiente em relação ao registro de imigrantes aportados e 

residentes no município, como forma de pautar políticas públicas adequadas ao trato 

com os imigrantes.  

 Afora o sistema de registros, observou-se que a legislação vigente, restrita ao 

Estatuto do Estrangeiro, é ineficiente e ultrapassada, uma vez que foi implantada em 

1980 e, como se sabe, os fluxos imigratórios estão em constante mudanças. Cabe 

destacar que a abordagem ali presente privilegia os interesses nacionais em detrimento 

do tratamento do imigrante como cidadão.  

 Outra lacuna diz respeito à integração entre os órgãos envolvidos: as entrevistas 

na Polícia Federal, na Cáritas e na DPU de Londrina evidenciou que, apesar dessas 

instituições serem responsáveis pelo trato com o imigrante, não existe articulação que 

permita mais agilidade nos processos administrativos e de suporte imediato.   

 No que se refere à recepção dos imigrantes por parte da população local, todos 

os migrantes internacionais entrevistados afirmaram ter sido bem recepcionados. Trata-

se de uma resposta esperada por sua condição de vulnerabilidade e necessidade de 

inserção imediata, mas que pode não revelar a realidade, até porque a análise de notícias 

veiculadas por jornais eletrônicos evidenciou casos de injúrias raciais e xenofobia em 

Londrina.  

 Vale ressaltar que a dificuldade de mensuração e mapeamento dos imigrantes 

contemporâneos em Londrina deve-se também, ao receio que o imigrante tem em se 

expor. Sendo assim, o imigrante, muitas vezes, se torna invisível para a sociedade na 

qual ele está inserido. Por sua vez, essa negligencia os direitos fundamentais cabíveis 

aos imigrantes acentuando as disparidades sociais e expondo-os à marginalidade do 

coletivo. 
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INTERAÇÃO ENTRE O INVERNO E A 

INFLUENZA A/H1N1 NO PARANÁ (2009-2012) 

Interaction between the winter and the Influenza A/H1N1 in Paraná (2009-2012) 

Ramon de Oliveira Bieco Braga 79 

 

Eixo Temático: Geografia, Território, Meio Ambiente, Saúde, Política e Poder 

Resumo 
Estima-se que no Paraná, desde o ano de 2009, existe um expressivo número de casos 

confirmados referentes à Influenza A/H1N1 e que esses registros articulam-se com a variação 

térmica da atmosfera, sobretudo durante o inverno. Assim sendo, a pesquisa objetiva relacionar 

a variação térmica da atmosfera, durante o inverno, com os casos confirmados da Influenza 

A/H1N1, por meio da matriz metodológica quantitativa e dedutiva. Ressalva-se que foram 

consultados os bancos de dados da SESAPR, do IAPAR, do SIMEPAR e do SINAN. Assim 

sendo, conclui-se que a temperatura da atmosfera atua como um dos principais fatores no 

crescimento de casos da Influenza A/H1N1, pois se averiguou que após um breve aumento na 

temperatura, os casos confirmados reduziram-se expressivamente. 

Palavras-chave: Influenza A/H1N1 no Paraná; Análise geopatológica da Influenza A/H1N1; 

Relação entre clima e Influenza A/H1N1. 

  

Abstract 
It is estimated that in the State of Paraná, since the year 2009, there is a significant number of 

confirmed cases of the disease and these records articulates with the thermal variation of 

atmosphere, especially during the winter. Therefore, the research aims to relate the thermal 

variation of atmosphere, during the winter, with the confirmed cases of Influenza A/H1N1, 

through quantitative and deductive methodological array. Caveat-if that were queried SESAPR 

databases, the IAPAR, SIMEPAR and SINAN. Therefore, it is concluded that the temperature 

of the atmosphere acts as a major factor in the growth of cases of Influenza A/H1N1, because if 

it was that after a brief rise in temperature, the confirmed cases have been reduced significantly. 

Keywords: Influenza A/H1N1 in Paraná; Geopatologic analysis of Influenza A/H1N1; 

Relationship between climate and Influenza A/H1N1. 

 

Introdução 

Ressalva-se que dentre os estudos sobre clima e saúde, destaca-se uma 

expressiva obra, na década de 1980, que analisa a fisiologia do corpo humano sob as 

modificações climáticas, pois as condições físicas atmosféricas afetam o equilíbrio do 

organismo humano. Essas observações foram registradas por Ayoade (1986, p.291) que 

                                                 
79 Mestre em Geografia (UFPR). Professor de Geografia na Rede Pública de Ensino do Paraná. E-mail: 

ramonbieco@hotmail.com. 
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também afirmou que geralmente, “as doenças infecciosas são rapidamente difundidas 

entre a população durante a estação fria, porque na estação quente as pessoas realizam 

mais atividades externas”. 

Dessa forma, verifica-se que antes mesmo das observações realizadas por 

Ayoade, os pesquisadores Dean-Jones (2009) e Buxton (2009) afirmaram que a saúde e 

o clima já tinham sido relacionados pelo expoente pensador grego Hipócrates. 

Hipócrates concluíra na antiguidade que as doenças estão inerentes às 

condições ambientais e que localidades habitacionais próximas às regiões pantanosas 

são propícias a determinadas moléstias (UJVARI, 2003 apud. DUTRA e MENDONÇA, 

2009). 

Segundo Barros (2006), algumas pesquisas epidemiológicas buscaram nos 

últimos anos relacionar determinadas doenças com as condições climáticas, que 

consistiam basicamente na crença das doenças tropicais. Portanto, buscava-se associar 

as elevadas temperaturas às doenças que frequentemente eram registradas nos 

continentes temperados, sobretudo aquelas regiões cortadas pelos trópicos. 

Observa-se ainda que ao se tratar da distribuição geográfica de algumas 

doenças relacionadas ao clima, existem algumas doenças tropicais que convergem às 

situações epidêmicas como, por exemplo, a Dengue, a Malária e algumas Influenzas. 

Contudo, analisando brevemente as epidemias dos últimos séculos, Ujvari 

(2009) afirma que esses fenômenos são resultantes de mutações virais em organismos 

antrópicos ou animais que por ventura mantiveram contato com o ser humano, que é o 

caso da origem epidêmica da Influenza A/H1N1. 

Conforme exposto por Nogueira (2009) a Influenza A/H1N1 decorre da soma 

viral aviária e humana que acometeram simultaneamente o organismo suíno, onde após 

uma mutação viral que resultou em um novo vírus, constatou-se que o vírus contaminou 

um ser humano que posterior à nova mutação em organismo antrópico, transmitiu o 

vírus para outro ser humano. 

Diante do exposto, destaca-se que a pesquisa justifica-se por contemplar a 

sociedade em discrepantes esferas, tendo em vista que a compreensão da dispersão 

geopatológica da Influenza A/H1N1, é uma lacuna que a sociedade necessita preencher, 

a fim de reduzir os registros dessa doença viral. 

Portanto, estima-se que no estado do Paraná, desde o ano de 2009, existe um 

expressivo número de casos confirmados referentes à Influenza A/H1N1 e que esses 
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registros articulam-se com a variação térmica da atmosfera, sobretudo durante o 

inverno. 

Assim sendo, a pesquisa objetiva relacionar a variação térmica da atmosfera, 

durante o inverno, com os casos confirmados da Influenza A/H1N1, por meio da matriz 

metodológica quantitativa e dedutiva. 

Desse modo, a pesquisa não analisará todos os registros climáticos feitos no 

estado do Paraná, pois o raciocínio dedutivo possibilita a análise de alguns polos 

restritos, a fim de compreender o todo. 

Para tanto, os municípios selecionados foram Ponta Grossa, Londrina, 

Paranavaí, Guarapuava e Cerro Azul, que apresentaram elevados registros da doença, 

com exceção de Cerro Azul. 

Salienta-se que, no desenvolvimento da pesquisa, coletaram-se dados no banco 

de informações do Sistema Nacional de Agravos e Notificações (SINAN, 2013), 

disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde do Paraná (SESAPR), bem como no 

banco de dados do Sistema Meteorológico do Paraná (SIMEPAR, 2013), que foram 

disponibilizados mediante a realização de uma solicitação que foi protocolada nas 

instituições – SESAPR e SIMEPAR, no ano de 2013. 

Relação entre a temperatura média da atmosfera, durante o inverno, 

com os casos de Influenza A/H1N1 no Paraná, entre 2009 a 2012 

Segundo a SESAPR (2010), entre os dias 23 de abril de 2009 até 28 de janeiro de 

2010, a gripe sazonal que frequentemente, nos meses de inverno, apresentava em média 30 

casos por mês, teve sua relevância reduzida se comparada com o número de casos registrados 

pela Influenza A/H1N1 no mesmo período, conforme apresenta a Figura 1. 
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Figura 1 - Número de casos registrados de Influenza A/H1N1 e sazonal (23/04/09 a 

28/01/10) 

 

Fonte: SESAPR, 2012 

 

Constata-se que, durante o inverno de 2009, a Influenza A/H1N1 

expressivamente registrou elevados números, se comparados aos casos confirmados da 

gripe sazonal, pois enquanto foram registrados mais de 200 casos de Influenza A/H1N1, 

a gripe sazonal não ultrapassou dos 50 casos em todo o Paraná. 

Todavia, salienta-se que o inverno estimula alguns comportamentos sociais que 

não são estimulados em outras estações climáticas sazonais que fomentam o 

crescimento de casos da Influenza como, por exemplo, manter as janelas fechadas em 

locais de intensa aglomeração populacional, a fim de manter o calor interno dos 

ambientes (SANTOS; BRAGA; CUNHA; DUTRA; SOUZA, 2011). 

Nessa situação, a partir de 2009 nota-se claramente a elevação de casos 

registrados da Influenza A/H1N1 no Paraná. Contudo, estariam esses casos relacionados 

com a temperatura média da atmosfera durante o inverno? Seriam os anos com inversos 

mais frios os mesmos anos com elevados registros da doença? 

Diante do exposto, averiguou-se que no ano de 2009, no município de Cerro 

Azul, foi registrado o segundo inverno mais frio entre os anos 1982 e 2012, conforme 

demonstra a Figura 02 que elucida brevemente a variação da temperatura média durante 

os invernos no município. 
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Segundo dados disponibilizados pelo SINAN (2013), entre os anos 2009 a 

2012, foram confirmados 85.537 casos de Influenza A/H1N1 no estado do Paraná, 

sendo que 83.017 casos foram confirmados somente no ano de 2009, 1.785 casos 

confirmados no ano de 2010 e 727 casos confirmados no ano de 2012, conforme 

apresenta a Tabela 1. 

Figura 2 - Temperatura média durante o inverno, em Cerro Azul/PR, entre 1982 e 2012 

 
Fonte: SIMEPAR, 2013 Organização: Autor, 2016 

 

Observa-se ainda que os invernos tornaram-se gradativamente mais quentes a 

partir de 2009 como, por exemplo, no município de Guarapuava, conforme demonstra a 

Figura 3. 

 

Figura 3 - Temperatura média durante o inverno, em Guarapuava/PR, entre 1982 e 

2012 (exceto 2007) 

 
Fonte: SIMEPAR, 2013 Organização: Autor, 2016 
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Desse modo, com base na Figura 03, é possível afirmar que o inverno de 2009 foi o 

mais frio desde 1996, e que as temperaturas médias aumentaram em 2010 e 2012, que foram os 

anos em que os casos confirmados pela Influenza A/H1N1 reduziram-se. 

 

Tabela 1 - Casos confirmados, Influenza A/H1N1, por regional de saúde do Paraná 

(2009/2010/2011/2012) 

Regional de Saúde 2009 2010 2011 2012 Total 

Paranaguá 772 3 0 21 796 

Metropolitana 18660 158 1 170 18989 

Ponta Grossa 3714 120 4 64 3902 

Irati 722 40 0 19 781 

Guarapuava 1320 6 0 18 1344 

União da Vitória 790 0 0 6 796 

Pato Branco 3687 0 0 46 3733 

Francisco Beltrão 3430 3 0 19 3452 

Foz do Iguaçu 1704 4 0 20 1728 

Cascavel 5715 58 0 47 5820 

Campo Mourão 1477 3 0 52 1532 

Umuarama 91 2 0 1 94 

Cianorte 2107 2 0 19 2128 

Paranavaí 799 5 0 29 833 

Maringá 7980 676 1 49 8706 

Apucarana 2887 18 0 3 2908 

Londrina 14692 550 2 83 15327 

Cornélio Procópio 3826 102 0 16 3944 

Jacarezinho 1903 12 0 21 1936 

Toledo 5477 16 0 5 5498 

Telêmaco Borba 870 5 0 13 888 

Ivaiporã 394 2 0 6 402 

Total 83017 1785 8 727 85537 

Fonte: SINAN, 2013 

 

Observa-se também que a média da temperatura do inverno de 2012 foi 

superior a média da temperatura do inverno de 2010, e que em 2012 houveram menos 

casos confirmados do que em 2010, conforme apresenta a Tabela 1. 
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Contudo, quanto ao inverno de Ponta Grossa, salienta-se que, conforme 

demonstra a Figura 4, o inverno de 2009 foi o mais frio desde 1996, sendo que a partir 

de 2006 a temperatura média gradativamente foi se reduzindo e que, após esse ano, a 

temperatura média gradativamente aumentou em 2010 e 2012. 

 

Figura 4 - Temperatura média durante o inverno, em Ponta Grossa/PR, entre 1982 e 

2012 

 

Fonte: SIMEPAR, 2013 Organização: Autor, 2016 

 

Salienta-se que, em Ponta Grossa, os casos de Influenza A/H1N1 elevaram-se 

no ano de 2009, apresentando queda a partir de 2010 até 2012, quando os registros 

elevaram-se. 

Todavia, em Londrina, com base na Figura 5, o ano de 2011 apresentou 

brevemente uma queda da temperatura média durante o inverno, se comparada aos anos 

2010 e 2012, e que em 2011 houve o registro da temperatura média do inverno mais 

frio, desde o ano de 2004, enquanto que os casos de Influenza apresentaram-se elevados 

em 2009 com posterior redução a partir de 2010, com exceção de 2012. 
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Figura 5 - Temperatura média durante o inverno, em Londrina/PR, entre 1982 e 2012 

 

Fonte: SIMEPAR, 2013 Organização: Autor, 2016 

 

Porém, posterior a um ano de poucos registros de casos confirmados do vírus, 

durante o ano de 2012, houveram 727 casos confirmados de Influenza A/H1N1 no 

estado, sendo que as regionais de saúde que se destacaram foram Metropolitana, Ponta 

Grossa, Campo Mourão e Londrina, com mais de 50 casos confirmados cada uma. 

Dessa forma, em breve análise espacial dos dados, com base na Tabela 1 e 

Figura 6, é possível afirmar que, durante os quatro anos, as regionais de saúde 

Metropolitana, Londrina, Maringá, Cascavel e Toledo, apresentaram juntas 54.340 

casos confirmados, que correspondem mais que 50% dos casos confirmados do vírus. 
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Figura 6 - Casos confirmados de Influenza A/H1N1, no Paraná, entre 2009-2012 

 

Fonte: SINAN, 2013 

 

Contudo, ressalva-se ainda que, durante o ano de 2012, as regionais de saúde 

que se destacaram foram Metropolitana, Ponta Grossa, Guarapuava, Francisco Beltrão, 

Foz do Iguaçu e Cascavel, que juntas registraram 29 óbitos, isto é, mais de 60% dos 

óbitos registrados em todo o estado. 

Salienta-se que a queda dos números deve-se sobretudo a vacinação que 

iniciou-se em 2010, além das estratégias de saúde pública que orientavam 

constantemente a população a desenvolver hábitos de higiene preventiva contra o vírus. 

Todavia, com base nos dados disponibilizados pelo IAPAR e SIMEPAR, é 

possível afirmar pela Figura 7 que, em Paranavaí, o inverno de 2012 foi mais quente se 

comparado a 2011 e a 2009, e que no mesmo ano houve uma expressiva redução dos 

casos da doença. 

Nessa situação, os registros do período de 27 de abril de 2009 até 01 de janeiro 

de 2010 revelam 60.514 casos confirmados e 291 óbitos, sendo que 15.347 casos 
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apresentam-se na regional de saúde Metropolitana, 8.730 em Londrina e 7.626 em 

Maringá (SESAPR, 2012). Entretanto, estima-se que houveram mais casos de óbitos, embora 

não confirmados por órgãos oficias. 

  

Figura 7 - Temperatura média durante o inverno, em Paranavaí/PR, entre 1982 e 2012 

 

Fonte: SIMEPAR, 2013 Organização: Autor, 2016 

 

Nesse contexto, o estado do Paraná não possui um registro regular dos casos 

confirmados e óbitos entre os anos 2009 até 2012. Segundo dados oficiais do SINAN, a 

Influenza A/H1N1 ora se retrai e ora se expande, considerando que a redução do vírus, 

nos anos 2010 e 2011, deveu-se a vacinação em massa, bem como o sucesso das 

políticas de saúde na prevenção da doença. 

 

Considerações Finais 

Ao que tange a variação da temperatura média durante os invernos, sobretudo o 

ano 2009, observa-se que no município de Cerro Azul não foram identificados nenhum 

caso confirmado, entre os anos 2009 a 2012. Contudo, estima-se que os indivíduos que 

por ventura se contaminaram nesse município, migraram para outros municípios em 

busca de tratamento e caso tenha ocorrido o registro de óbito, o mesmo não considerou 

a origem do paciente. 

Nota-se que as regionais de saúde do estado do Paraná que apresentaram os 

menores registros de casos confirmados foram Ivaiporã com 402 casos, Irati com 781 

casos, União da Vitória e Paranaguá, ambos com 796 casos. Enquanto que as regionais 

que apresentaram os maiores registros foram a Metropolitana com 18989 casos e 

Londrina com 15327 casos. 
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Quanto à variação da temperatura média dos invernos, entre 1982 a 2012, 

observa-se que em Paranavaí, em Londrina, em Guarapuava e em Ponta Grossa, o 

inverno de 2009 (considerado de longe como o auge da pandemia) não foi o mais 

rigoroso, em termos de baixas temperaturas. Todavia, salienta-se que o inverno de 2009 

foi o mais frio se comparado aos invernos antecedentes. 

Entretanto, é possível afirmar que em ambos os municípios que apresentaram 

redução de casos e óbitos confirmados pelo vírus, averígua-se um breve aumento na 

temperatura média nos anos 2010 e 2012. 

Nesse contexto, observa-se que a temperatura da atmosfera atua como um dos 

principais fatores no crescimento de casos da Influenza A/H1N1, pois averiguou-se que 

após um breve aumento na temperatura, os casos confirmados reduziram-se 

expressivamente. 

Contudo, é imperativo enfatizar que a pesquisa não esgota análises 

quantitativas e qualitativas da temática, frente ao seu contexto temporal e espacial. 

Portanto, estima-se que nas próximas décadas a presente pesquisa contribua com a 

fomentação teórica, bem como seu conteúdo cartográfico, de pesquisas a nível estadual 

e nacional sobre a Influenza A/H1N1. 

Estima-se ainda que outras variáveis possam ser trabalhadas em futuros estudos 

do vírus Influenza A/H1N1, como a pressão, a altitude, bem como um estudo mais 

aprofundado sobre a variação térmica da atmosfera e os casos confirmados pelo vírus. 
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LONDRINA: A CIDADE CLANDESTINA A 

SERVIÇO DA CIDADE LEGALIZADA  
Londrina: the clandestine city in service of the legal city 

 

Fernanda Verruck de Moraes80 

Ana Claudia Duarte Pinheiro81 

 

Eixo temático: Geografia, Território, Meio Ambiente, Saúde, Política e Poder 

Resumo 
As ocupações irregulares recebem tratamento diferenciado por parte do Poder Público 

de acordo com a classe social responsável por sua construção. A cidade clandestina não 

é oficialmente reconhecida e se presta a sustentar os desmandos da cidade legalizada. 

Trata-se de uma crise urbana. A cidade de Londrina, localizada no norte do Paraná, 

Brasil, legaliza as ocupações promovidas por setores enriquecidos da sociedade e 

desampara a população carente tanto quando cumpre a lei quanto ao deixar de cumpri-

la. Este artigo, por meio de pesquisa bibliográfica, buscará compreender de que forma a 

dinâmica entra norma e poder atua para a perpetuação desse modelo desigual de cidade. 

Palavras-chave: ocupação; cidade; habitação; urbanização 

Abstract 

The irregular forms of habitation receive different treatment from the government, 

depending on who has built them: the rich or the poor. As known as the “clandestine 

city”, the irregular habitations of the poor don`t have their existence officialy 

recognized by the government, and happens to be explored by the “legal city”. It`s a 

urban crises. The city of Londrina, localized in the north of Paraná, legalizes the 

irregular habitations of the rich and, meanwhile, causes damage to the “clandestine 

city”, either when acting according to the law or in the moments when acts regardless 

the norms. This article, through bibliographic research, aims to understand how the 

norms and the political power happen to perpetuate this city based on social injustice. 

Keywords: ocupation; city; habitation; urbanization; 

Introdução 

Decorrida a primeira década do terceiro milênio, a cidade de Londrina, 

localizada na região norte do estado do Paraná, avança para seus oitenta e poucos anos, 
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com muitos desafios, em um cenário de crise urbana de grandes antagonismos 

econômicos e políticos que se refletem no seu dia a dia de metrópole em ascensão.  

Assim como muitos municípios de grande porte, evidencia-se na realidade 

londrinense, metrópole de mais de um milhão de habitantes, o paradoxo da lei e da 

ordem convivendo de forma harmoniosa e dependente com a ilegalidade, a carência e a 

desorganização urbana.  

Ocupações irregulares, tanto por parte da população carente quanto das famílias 

mais abastadas, convivem lado a lado em típica e harmoniosa desarmonia. É o 

antagonismo demonstrando que enfrentam, de forma diferente, o conjunto normativo na 

medida em que o Poder Público oferece a ambos tratamentos completamente desiguais, 

legalizando os ricos e desamparando os pobres tanto quando cumpre a lei como quando 

deixa de cumpri-la. 

O estudo aponta para as discussões feitas pelos teóricos cuja ênfase é de que as 

cidades apenas reproduzem o modelo de dominação capitalista em que a urbanização 

não reflete o direito à cidade, mas certamente evidencia as disparidades de classes, 

verdadeira crise urbana.  

Londrina serve de exemplo na medida em que a ilegalidade é incorporada em 

seu Plano Diretor para camuflar as irregularidades praticadas por cidadãos ricos e 

poderosos, que construíram suas mansões às margens do Lago Igapó, enquanto a 

população carente permanece desassistida e impossibilitada de mudar sua condição e 

perspectivas, ou, ainda, mesmo quando ocorre a atuação do Poder Púbico, poucas vezes 

se traduz em bons resultados.  

O artigo, que compreende parcela do Trabalho de Conclusão de Curso ainda em 

confecção, adotará metodologia de pesquisa bibliográfica, mediante consulta às obras de 

autores da área da Geografia, do Direito e da Sociologia – Ermínia Maricato, Raquel 

Rolnik, Boaventura de Souza Santos, Milton Santos, David Harvey e Betânia Alfonsin 

entre outros. O objetivo será investigar de que forma o poder normativo e o capital 

político articulam a “cidade ilegal” e garantem sua perpetuação. Para tanto, o raciocínio 

será estruturado por meio de 4 etapas principais: reconhecimento da prevalência das 

habitações informais nas cidades brasileiras; análise do papel da Lei na reprodução da 

exclusão territorial verificada na “cidade ilegal”; investigação da relação estabelecida 

entre as populações excluídas e as normas vigentes; estudo, focalizado na cidade de 
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Londrina, acerca do tratamento dessemelhante dispensado pelo Poder Público à 

ilegalidade habitacional quando produzida pelas classes abastadas. 

Prevalência da ilegalidade habitacional 

Uma das principais características do mercado residencial formal em terras 

brasileiras, como costuma ocorrer em países periféricos de forma geral, é a pouca 

abrangência, uma vez que imensa parte da população não tem acesso a ele. “A maior 

parte da produção habitacional no Brasil se faz à margem da lei, sem financiamento 

público e sem o concurso de profissionais arquitetos e engenheiros” (MARICATO, 

2001; INSTITUTO CIDADANIA, 2000 apud MARICATO, 2003, p. 154) Nesta 

chamada “cidade ilegal” não há planos nem ordem. Inclusive, pouco se conhece ou 

busca-se conhecer sobre suas realidades e características. 

Por mais incrível que possa parecer, tal desconhecimento parte, ainda, da maior 

agência de pesquisa de dados do país, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), e das equipes de urbanismo das prefeituras, que pouco conhecimento ou 

interesse acumulam por essa importante parcela das cidades. Mesmo em representações 

cartográficas, é comum que a “cidade ilegal” esteja ausente (MARICATO, 2000, p. 

122). O mesmo ocorre em relação às universidades. A academia, com seu ideal de 

realidade, permanece alheia ao processo de urbanização em sua complexidade. 

Para além do desconhecimento acerca da “cidade ilegal”, a dimensão alcançada 

por ela em território nacional evidencia a tolerância do Estado brasileiro em relação à 

sua existência. Sob a condição de não “contaminar” (ROLNIK, 1999) a vizinhança, 

aparentemente “é admitido o direito à ocupação, mas não o direito à cidade” 

(MARICATO, 2003, p. 157).  

Ainda mais complexa que a violação ao direito à moradia, conceituado por José 

Afonso da Silva como “o direito de não ser privado arbitrariamente de uma habitação e 

de conseguir uma e, por outro lado, também o direito de obter uma, o que exige medidas 

e prestações estatais”  (SILVA, 2001, p. 242), o direito à cidade guarda relação, 

sobretudo, com o direito ao viver. Autores como Henri Lefebvre (2001) – em sua obra 

Direito à Cidade – e David Harvey foram responsáveis por propagar as discussões 

acerca do tema. O Direito à cidade, segundo Harvey (2012, p.74), transcende as 

necessidades individuais de acesso aos recursos urbanos. Esse direito humano refere-se 

à oportunidade coletiva de alterarmos a nós mesmos pela alteração do meio urbano. 
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Quem decide os rumos das cidades nos dias atuais? Existe uma gestão democrática e 

coletiva das cidades? O exercício do direito à cidade é dinâmico e dependerá de uma 

práxis coletiva capaz de apropriar-se dos rumos das cidades, assim como das 

construções individuais de cada um. 

De qualquer forma, uma vez que, aos cidadãos, é evidentemente negado o 

exercício do direito à cidade, resta o questionamento: a quem serve a existência de 

assentamentos humanos precários, como as favelas brasileiras? Aos interesses do capital 

imobiliário, por exemplo. A existência de duas “cidades” – uma legalizada, dotada de 

investimentos públicos e valorização de mercado, e outra, desprovida de normas, em 

que a densidade de ocupação é altíssima – cumpre dupla função ao mercado das 

construções urbanas. 

Por um lado, a normatização intensa da cidade legalizada e a presença de 

investimentos por parte do poder público valorizam os espaços altamente diferenciados 

e exclusivos para fins comerciais. Concomitantemente, a ausência normativa nas áreas 

periféricas permite a multiplicação desordenada de moradia e a alta densidade 

populacional, cenário perfeito para abrigar a mão de obra parcamente remunerada e 

responsável pela edificação da cidade privilegiada (MARICATO, 2000). Dessa forma, a 

legislação urbanística se organiza, portanto: garante a "proteção" de determinados 

espaços contra a invasão de usos e intensidades de ocupação degradantes, de outro 

define uma fronteira, para além da qual estes mesmos usos seriam tolerados (ROLNIK, 

1999).  

[...] completamente construída sob a lógica econômica e adaptada aos 

ritmos e estratégias do mercado, especialmente os dos incorporadores 

e promotores de investimentos imobiliários para os setores de maior 

renda, a legislação urbana serve basicamente para definir e lhes 

reservar as melhores áreas, impedindo sua “invasão” pelos pobres. 

Sua maior função – é a construção de barreiras invisíveis para conter a 

penetração de territórios populares nas áreas de melhor localização, 

garantindo sua destinação para os produtos imobiliários dos grupos de 

mais alta renda na cidade (ROLNIK, 2015, p. 186). 

 

Tal lógica, todavia, não é estática. À medida que investimentos (inclusive 

públicos) se transferem para áreas antes reservadas à “cidade ilegal”, a cidade 

normatizada avança. Em regra, no entanto, não ocorre a melhoria da qualidade de vida 

dos que ali há muito residiam. Pelo contrário, estes são forçados a ocupar outras áreas 
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“ilegais” e periféricas. Mais uma vez, os direitos à moradia e ao acesso a equipamentos 

públicos são a eles negados. 

A esse fenômeno dá-se o nome de gentrificação. A primeira autora a fazer uso 

do termo gentrification foi Ruth Glass (1964), em seu livro London: aspects of change, 

de 1964. A autora fez referência a um velho hábito próprio da gentry, a classe média 

alta inglesa das áreas rurais. O processo tem sido verificado nos países industrializados 

a partir da era Pós-industrial, “iniciada com o declínio do modelo socioeconômico 

industrial tradicional a partir dos anos de 1970” (BATALLER, 2000, p. 2). Trata-se, em 

regra, da ocupação dos centros das cidades por uma parte da classe média, de elevada 

remuneração, que acarreta a segregação populacional de renda inferior que costumava 

habitar o centro urbano e que, fadada à ilegalidade, não dispõe de títulos de propriedade 

capazes de lhe garantir a permanência. Outra possibilidade é o deslocamento da classe 

trabalhadora em direção às periferias em decorrência da especulação imobiliária e 

consequente inflação dos aluguéis (HARVEY, 2012). Essa transferência costuma ser 

acompanhada pela elevação dos investimentos públicos e privados e pela melhoria dos 

serviços prestados nas áreas-alvo, segundo o que foi comentado anteriormente.  

David Harvey (2012) dá ao fenômeno de expulsão da população pobre para as 

periferias por força do mercado imobiliário o nome de acumulação por despossessão e 

explica que sua ocorrência se verifica nas mais diversas áreas do globo. Em Seul, nos 

anos 1990, as construtoras chegaram ao ponto de contratar quadrilhas de lutadores para 

invadir e destruir casas antigas, pois as áreas onde se situavam valorizaram-se 

(HARVEY, 2012). Na China, o Estado detém o direito de remover moradores por 

decreto mediante baixa indenização, a fim de fornecer terras às incorporadoras 

internacionais (HARVEY, 2012). Em solo brasileiro, o autor apontou o fator de que a 

pobreza das favelas tende a tornar fácil a persuasão dos moradores para que abandonem 

a área de sua morada a troco de quase nada. E alerta: em quinze anos, todas aquelas 

favelas situadas nas encostas do Rio de Janeiro provavelmente se tornarão condomínios 

de luxo (HARVEY, 2012). 

A legislação e a hierarquização do espaço 

Neste tópico, o trabalho dedicar-se-á a compreender o papel legislativo na 

manutenção da hierarquização do espaço. Para Bourdieu, as hierarquizações sociais, de 

uma forma ou de outra, resultam na hierarquização espacial: 
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[...] não há espaço, em uma sociedade hierarquizada, que não seja 

hierarquizado e que não exprima as hierarquias e as distâncias sociais, 

sob uma forma (mais ou menos) deformada e, sobretudo, dissimulada 

pelo efeito de naturalização que a inscrição durável das realidades 

sociais no mundo natural acarreta [...]. (BOURDIEU, 1997, p. 160 

apud ALFONSIN, 2008, p. 22) 

 

O fenômeno do reflexo da hierarquização social no espaço urbano, quanto ao 

binômio cidade legal/cidade clandestina, torna-se muito evidente quando se 

compreende que a normatização não apenas se faz presente em um lado e ausente no 

outro, mas é moldada pelas práticas culturais e estética dos grupos dominantes, 

“gerando noções de civilidade e cidadania diretamente correspondentes ao modo de 

vida e à micropolítica familiar dos grupos que estiveram mais envolvidos em sua 

formulação” (MARICATO, 2000, p. 122). Dessa forma, a legislação urbanística cumpre 

o severo papel de condenar à inferioridade toda a cultura e o modo de vida de uma 

população excluída. É a ausência da aplicação da lei em determinadas áreas da cidade, 

ironicamente, a responsável por “normatizar”, para a consciência coletiva, qual é a 

“cultura certa” e qual é a desvalorizada: 

Com isso queremos dizer que, mesmo quando a lei não opera no 

sentido de determinar a forma da cidade, como é o caso de 

nossas cidades de maiorias clandestinas, é aí onde ela é mais 

poderosa no sentido de relacionar diferenças culturais com 

sistemas hierárquicos (ROLNIK, 1997, p. 13-14) 

 

A arquiteta e urbanista Raquel Rolnik (1999), em seu artigo “Para além da Lei”, 

ao estudar a história da legislação urbanística da cidade de São Paulo, explicitou de que 

forma o processo de hierarquização do espaço iniciou-se no município. Ainda no século 

XIX, quando a cidade começava a crescer, foi instituído o Código de Posturas de 1886, 

que delimitou pela primeira vez uma zona urbana (na prática, referia-se à zona central 

da cidade) onde foi proibida a construção de cortiços – moradia típica da cultura da 

população trabalhadora do período. A partir disso, a legislação urbana da cidade tornou-

se gradativamente minuciosa e exigente, de forma a garantir a permanência dos cortiços 

(bem como de quem os habitava), matadouros e cemitérios bem distante do centro. 

Ocorre que, conforme se verifica até os dias atuais, apenas a cidade legal, ou 

seja, o centro paulistano, contava com os serviços públicos, uma vez que apenas ela 

existia aos olhos do governo. A população da periferia aumentou rapidamente, assim 



 
454 

como as pressões para que os serviços de abastecimento de água, por exemplo, 

atendessem-na. Como foi resolvido o impasse? Conforme descreve a autora, os 

governantes da época passaram a conceder o acesso aos serviços públicos 

arbitrariamente. De acordo com sua “vontade”, determinada área da cidade clandestina 

receberia a assistência básica de infraestrutura. 

“Inaugura-se assim a era da cidadania consentida: a condição de 

legalidade urbana, fundamento para a incorporação de vastas 

massas urbanas como objeto das políticas públicas é uma 

concessão, seletiva, do Estado” (ROLNIK, 1999).  

 

Enquanto na cidade normatizada vigoram os contratos, as grandes obras de 

infraestrutura e os centros de consumo, nas favelas, acumulam-se pequenas edificações 

e investimentos – vigora a provisoriedade. Este segundo ambiente é o território, tanto 

em São Paulo como no restante do país, em que o clientelismo político ganha espaço, de 

modo que partidos e governos garantem sua reeleição realizando uma obra ali, outra 

aqui (ROLNIK, 1999). 

A condição de ilegalidade propicia o exercício da arbitrariedade governamental 

de forma plena. Ermínia Maricato (2003), em seu artigo “Metrópole, legislação e 

desigualdade”, retorna ao período do regime militar e fornece um exemplo desse 

processo. Na oportunidade, o Planasa – Plano Nacional de Saneamento Básico, apesar 

da legislação de uso e da ocupação do solo, optou por estender o fornecimento de água a 

áreas periféricas, inclusive às áreas de proteção de mananciais, em diversas regiões 

metropolitanas – atitude que acarretou a queda dos índices de mortalidade infantil nos 

referidos pontos. Já entre 1989 e 1992, os mesmos organismos recusaram-se a realizar 

novas extensões às mesmas regiões de mananciais, onde se alastravam casos de 

hepatite, sob o argumento de que a área seria ilegal. É fato, a ilegalidade é 

frequentemente utilizada como fundamento tanto de ações como de inações, de acordo 

com a vontade política vigente no momento. 

“Os legislativos mantêm com esse universo uma relação muito funcional, já que 

as anistias periódicas visando [sic] a regularização de imóveis são alimento fecundo da 

relação clientelista” (MARICATO, 2000, p. 123) e de votos nas urnas. Trata-se de uma 

lógica da “doação”, que mantém o povo em uma condição de inferioridade, como 

“recebedor” das “graças estatais”. “A ilegalidade é, portanto, funcional – para as 

relações políticas arcaicas, para um mercado imobiliário restrito e especulativo, para a 
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aplicação arbitrária da lei, de acordo com a relação de favor” (MARICATO, 2000, p. 

123). 

Por outro lado, a ilegalidade apresenta-se como extremamente disfuncional, pois 

trata-se de um obstáculo à sustentabilidade ambiental, por exemplo. Sem alternativas, as 

populações mais carentes costumam avançar sobre áreas ambientalmente frágeis, uma 

vez que são as menos valorizadas pelo mercado, fato que torna a permanência nesses 

territórios tolerada. Além disso, trata-se de prejuízo às relações democráticas mais 

igualitárias e à ampliação da cidadania, pelos motivos acima expostos (MARICATO, 

2000, p.123). Como expõe um morador de favela da cidade do Rio de Janeiro (em 

estudo apresentado por Boaventura de Souza Santos): "parece que, somente porque a 

terra não é nossa, o Estado não tem obrigação de nos fornecer água e luz elétrica” 

(SANTOS, 1974, p.9). 

Essa subjugação da camada populacional habitante das periferias transcende o 

aspecto espacial e gera consequências profundas. A cidade clandestina, forjada sobre as 

bases da desigualdade social, possui uma complexidade que não pode ser ignorada. O 

tópico seguinte comentará esse tema. 

 

A relação estabelecida entre as populações excluídas e a norma oficial 

O trabalho dedicar-se-á, neste momento, a estudar a relação estabelecida entre 

população habitante das periferias e as normas estatais postas, bem como as 

consequências dessa interação. Boaventura de Souza Santos (1974), em “História 

Jurídico-Social de Pasárgada”, relatou os resultados de sua longa pesquisa sobre a 

temática. Trata-se de um estudo sociológico sobre as estruturas jurídicas internas de 

uma favela no Rio de Janeiro a que o autor nomeou Pasárgada. Em Pasárgada, existe 

uma relação de pluralismo jurídico, isto é, há uma normatividade estatal e outra local 

que se influenciam e entram em conflito, refletindo cada qual os interesses e valores dos 

indivíduos a que fazem referência. “Pode dizer-se que se trata de uma troca desigual de 

juridicidade que reflete e reproduz, a nível sócio-jurídico, as relações de desigualdade 

entre as classes cujos interesses se espelham num e noutro direito” (SANTOS, 1974, p. 

1). 

Boaventura assim (1974, p. 1) explica o fenômeno do pluralismo jurídico: 
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Existe uma situação de pluralismo jurídico sempre que no mesmo 

espaço geopolítico vigoram (oficialmente ou não) mais de uma ordem 

jurídica. Esta pluralidade normativa pode ter uma fundamentação 

econômica, rácica, profissional ou outra; pode corresponder a um 

período de ruptura social como, por exemplo, um período de 

transformação revolucionária; ou pode ainda resultar, como no caso de 

Pasárgada, da confrontação específica do conflito de classes numa 

área determinada da reprodução social – neste caso, a habitação.  

O autor descreve a história de Pasárgada: à medida que a comunidade foi se 

formando, a inacessibilidade a direitos básicos, aos mecanismos de ordenação oficiais, 

aliados ao incipiente desenvolvimento de uma organização paralela eficiente deu origem 

a um processo de aumento da violência (SANTOS, 1974). 

A “inacessibilidade aos mecanismos de ordenação oficiais” a que aqui se refere, 

no entanto, não se restringe à legislação urbanística ou a serviços de infraestrutura. 

“Quando se pergunta aos moradores mais antigos as razões por que eles não usavam os 

serviços da polícia, eles primeiro riem pela surpresa que lhes causa a pergunta – tão 

óbvio [sic] é a resposta” (SANTOS, 1974, p.5-6). A comunidade tem plena consciência 

de estar em disputa contínua com a polícia e teme requisitá-la, além de diversos outros 

motivos, em função do risco de chamar atenção à comunidade ilegal e ensejar um 

despejo. Ademais, o estigma de “criminosos, suspeitos, vagabundos e em geral ‘maus 

elementos’” (SANTOS, 1974, p. 6) mantém uma abordagem extremamente truculenta 

da polícia frente à população local. Não é raro, por exemplo, terem suas casas invadidas 

por policiais de forma completamente arbitrária.  

Além da questão policial, os advogados e os tribunais também não se 

apresentam como possibilidades reais à população de Pasárgada. Os juízes e advogados, 

na visão dos moradores, são demasiadamente distantes das classes baixas para 

entenderem suas aspirações, sem falar nos acordos escusos e palavreado rebuscado: 

[...] nós estávamos brigando por barracos e pedaços de terra que, do 

ponto de vista dos advogados, não valiam nada. Além disso, quando 

você contrata um advogado, você é duma classe mais baixa do que a 

dele e ele fica a fim de fazer acordos com outros advogados e com o 

juiz, que podem prejudicar os seus interesses. Então ele vem a você 

com aquele jeito de falar de advogado e tenta convencer que foi o 

melhor que ele podia fazer por você e que, afinal de contas, o acordo 

não é tão mau assim. E você não pode fazer nada (SANTOS, 1974, p. 

7). 
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É importante ressaltar, também, a visão discriminatória do judiciário em relação 

aos moradores de favelas, semelhante ao verificado no corpo policial. Um dos 

moradores utilizou, no estudo de Souza Santos, a seguinte expressão: “nós éramos e 

somos ilegais” (SANTOS, 1974, p. 11). Outro assim colocou: “existem mesmo patrões 

que recusam candidatos a emprego quando estes dão endereço numa favela" (SANTOS, 

1974, p. 9). O estigma sobre as populações habitantes de assentamentos irregulares é 

profundo, transcende a questão habitacional e influencia fortemente as decisões 

judiciais que eles envolvem. 

Esse cenário em que não há acesso aos mecanismos oficiais de ordenação e 

controle social, aliado a mecanismos não-oficiais de solução de conflitos pouco 

desenvolvidos, dá origem ao fenômeno nomeado por Boaventura (1974) de privatização 

possessiva do direito. No momento em que surgem os conflitos nesse contexto, entram 

em choque não apenas argumentos diversos como ocorre em um processo judicial, mas 

duas ordens jurídicas distintas. Nessa situação de “suspensão jurídica” (SANTOS, 

1974), a superação dos conflitos costuma dar-se pela violência. Existe uma relação 

causal, portanto, entre a falta de acesso à justiça e o império da violência. 

A ilegalidade não é só dos pobres 

Conforme comentado anteriormente, à legislação urbanística cumpre a função de 

segregar a população de baixa renda e impedir que ela “se misture” às áreas legalizadas. 

Milton Santos, em sua obra Pobreza Urbana, afirma a existência de uma crise global, 

sendo a crise urbana um epifenômeno: 

As condições nas quais os países que comandam a economia 

mundial exercem sua função sobre os países da periferia criam 

uma forma de organização da economia, da sociedade e do 

espaço, uma transferência de civilização cujas bases principais 

não dependem dos países atingidos. As raízes dessa crise urbana 

encontram-se no sistema mundial. (SANTOS, 2013, p. 31) 

 

Há, ainda, outra importante faceta da legislação agora no que tange ao direito de 

propriedade propriamente dito: “quando a localização de uma terra ocupada por favelas 

é valorizada pelo mercado imobiliário, a lei se impõe” (MARICATO, 2003, p.152), 

momento em que o judiciário é acionado e a população, removida. Não por outra razão, 

as populações desfavorecidas, sem alternativas habitacionais, tendem a se concentrar em 
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áreas ambientalmente frágeis. “Nessas localizações, a lei impede a ocupação 

imobiliária: margens dos córregos, áreas de mangues, áreas de proteção ambiental, 

reservas” (MARICATO, 2003, p.159) –, portanto tais áreas não costumam ser alvo da 

especulação sobre a terra, fato que viabiliza uma permanência mais prolongada. 

Esquecemo-nos frequentemente, todavia, de que também é comum, apesar da 

legislação posta, a realização de construções ilegais, inclusive em áreas ambientalmente 

frágeis, por parte das classes altas. Ocorre que estas últimas contam, muitas vezes, com 

apoio institucional e não carregam estigma negativo, como ocorre às populações pobres: 

“[...] no mesmo vasto campo de irregularidade, construir sem licença é hoje considerado 

muito menos ilícito do que morar em favelas” (LINS, 2003, p.297). Um exemplo dessas 

construções irregulares são os numerosos “condomínios fechados”, que impedem o 

acesso da população às praias e [sic] outros bens comuns do povo (ALFONSIN, 2003, 

p. XI)  

[...] o estigma da ilegalidade é sempre associado à produção do 

espaço de moradia dos, e pelos, pobres. [...] A impressão que 

fica é que, por exclusão, os não-pobres, ao produzirem o seu 

espaço habitacional, fazem-no, sempre, de modo legal e regular- 

ordenadamente, equilibradamente e estruturadamente. Além do 

mais, quando os não-pobres incorrem na irregularidade, isto é de 

menor importância, independente das suas conseqüências [...] 

(ROLNIK, 1997, p.182 apud LINS, 2003, p.297). 

Amanda Perry, em seu estudo “Law and urban change in an indian city” 

(PERRY, 1998 apud LINS, 2003, p.197), observou que, em território indiano, muitos 

empreendimentos de grupos de renda alta são constantemente implantados sem 

obedecer às regras oficiais. Entretanto, essas construções são posteriormente 

regularizadas pelo governo. 

 Não é necessário ir tão longe para se testemunhar esse tipo de procedimento. 

Em Londrina–PR, um estudo82 realizado pela Universidade Federal Tecnológica do 

Paraná, denominado “Diagnóstico da ocupação irregular de áreas de APPs no entorno 

dos Lagos Igapó I e II e suas consequências para a população de Londrina –PR”, 

demonstrou de que forma a “posterior regularização” das ocupações irregulares de alto 

padrão se deu nessas áreas do território municipal. 

                                                 
82  BALDIN et. al.., 2013 
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Um dos principais bairros apontados pelo estudo é o Jardim Bela Suíça. Situado 

às margens do Lago Igapó, cartão postal da cidade, o bairro possui a maior renda do 

estado do Paraná (5.346 reais de renda média mensal per capita). Ao contrário do caso 

das populações pobres, que ocupam áreas ambientalmente frágeis por falta de 

alternativas, os moradores optaram por ali se instalar em função da bela paisagem e do 

lazer (BALDIN et. al., 2013, p. 2722-2723). Além do impedimento do acesso da 

população à margem do lago ocupada, as mansões ocasionam o assoreamento do lago e 

invadem Área de Preservação Permanente (APP), de acordo com o estabelecido no 

Código Florestal Brasileiro (BRASIL, Lei 12.651, art. 4, cap. II, seção I, de 25 de maio 

de 2012). 

Apesar da flagrante ilegalidade, o estudo demonstrou que o “município de 

Londrina, não só descumpre o código, como também autoriza formalmente seu 

descumprimento, de acordo com o zoneamento ambiental” (BALDIN et. al., 2013, p. 

2721). Em uma grande parte das margens do Lago Igapó, onde apenas deveria haver 

vegetação, o plano diretor do município editado em 2008 autoriza alguns tipos de 

construções (BALDIN et. al., 2013, p. 2721). Trata-se de um exemplo evidente de 

construção irregular pelos “não-pobres”, assim como de conivência do Estado em 

relação a ela. 

Considerações finais 

A lógica da urbanização tem se demonstrado, muitas vezes, excludente. As 

melhorias promovidas pelo Poder Público, assim como pela iniciativa privada, são 

direcionadas a uma parcela da população que tem altos rendimentos em detrimento da 

população de baixa renda, que permanece segregada em condições de ilegalidade. 

A cidade de Londrina, localizada na região norte do estado do Paraná, está 

encravada em um país periférico que é o Brasil e, após mais de oito décadas de 

existência é, como se verificou, o reflexo dos antagonismos e paradoxos típicos do 

modelo capitalista regulado pela produção e pelo consumo que têm raízes num sistema 

mundial. Avança, portanto, a duras penas para muitos, num cenário de desorganização 

urbana. Verdadeira crise! 

As discussões apresentadas confirmam a opção pela especulação mercantilista 

da cidade e que por si só resulta na exclusão. A urbanização, portanto, não reflete o 

direito à cidade, mas evidencia apenas e tão somente as disparidades de classes.  
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É o que se verificou na cidade de Londrina ao incorporar a ilegalidade em seu 

Plano Diretor para camuflar as irregularidades praticadas por cidadãos ricos e 

poderosos, que construíram suas mansões às margens do Lago Igapó. É a realidade que 

se confirmou quanto à população carente que permaneceu desassistida e impossibilitada 

de mudar sua condição e suas perspectivas. 
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O DANO AMBIENTAL: BREVES 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A TRAGÉDIA 

AMBIENTAL DE MARIANA EM MINAS GERAIS 

Breves Considerações sobre a Tragédia Ambiental de Mariana em Minas Gerais 

 

Karen Cristina Alvim83 

Ana Claudia Duarte Pinheiro84 

 

Eixo Temático: Geografia, Território, Meio Ambiente, Saúde, Política e Poder 

Resumo 
Aborda o conceito de dano ambiental, assim como os tipos de responsabilidades previstas em lei 

para cada caso. Mediante metodologia de levantamento bibliográfico e legislativo o artigo é 

parte do trabalho de conclusão de curso de graduação em Direito, ainda em fase de confecção e 

discute a importância conceitual do dano ambiental e as dificuldades inerentes a sua apuração. 

Palavras-Chave: Dano ambiental; responsabilidade ambiental; desastre ambiental de Mariana. 

 

Abstract 
It discusses the concept of environmental damage, as well as the types of responsibilities 

provided for by law for each case. By bibliographic and legislative survey methodology the 

article is part of the job of completing undergraduate degree in Law, still in preparation phase 

and discusses the conceptual importance of environmental damage and the difficulties inherent 

in its calculation.  

Keywords: Environmental damage; environmental responsibility; environmental 

disaster in Mariana. 

 

Introdução 

 
Ao discorrer sobre o dano ambiental, levou-se em consideração os frequentes 

danos provocados ao meio ambiente, causados, em sua maioria, por empresas privadas 

e, ainda, muitas vezes, por entidades públicas não só quando realiza obras, mas quando 

deixa de cumprir o seu papel administrativo de fiscalização. Um dos exemplos mais 

contundentes, ocorrido no Brasil, foi o trágico rompimento de uma barragem de rejeitos 
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na cidade de Mariana, Estado de Minas Gerais e que representou prejuízos ambientais e 

à população da região e transcendeu fronteiras. Até agora considerado o pior desastre 

ambiental em território brasileiro, as apurações têm apontado para o descaso tanto do 

setor privado, como dos entes públicos.  

O dever do Estado é fiscalizar todo e qualquer empreendimento, apurando se 

encontram conformidade com as normas de direito ambiental que são vastíssimas, 

apesar de recentes. Ao deixar de cumprir a sua obrigação de fiscalização através dos 

órgãos criados para esta dentre as demais tarefas, tanto o empreendimento, como o 

próprio ente estatal, deverão responder, sujeitando-se a responsabilização e penalidades 

na esfera civil, administrativa e penal. 

Vale ressaltar, ainda, que a sociedade tem sua parcela de responsabilidade, 

segundo dispositivo constitucional vigente, em relação à proteção ao meio ambiente e, 

neste passo, cabe aos empreendimentos privados, na sua condição de parcela desta 

sociedade, envidar esforços para evitar o dano ambiental e estimular práticas 

sustentáveis. A população, por sua vez, deve exigir a atuação do Poder Público, e dos 

empreendimentos privados, participando das discussões, deliberando, fiscalizando e 

contribuindo para a construção de um cenário ambiental cada vez mais saudável. 

Mediante levantamento bibliográfico e legislativo, a discussão teórica que se 

pretende realizar é parte retirada do trabalho de conclusão de curso de graduação em 

Direito, ainda em fase de elaboração e no segmento hora apresentado aborda a questão 

do dano ambiental em seu nível conceitual. 

 

Meio ambiente, estado de direito ambiental e direito do ambiente 
 

O ensaio aborda o conceito de dano ambiental, assim como os tipos de 

responsabilidades previstas em lei para cada caso, tendo como pano de fundo o trágico 

rompimento de uma barragem de rejeitos na cidade de Mariana, Estado de Minas Gerais 

e que representou inestimáveis e muito provavelmente, irrecuperáveis prejuízos 

ambientais bem como à população da região.  

Neste momento, inclusive, presta-se uma singela homenagem, a todos aqueles 

que sentiram e sentem na pele os resultados do descaso e, sobretudo, da busca selvagem 

pelo lucro, sem considerar a gravidade das ações e o impacto por ela gerados e que 

implica, inclusive na perda de vidas humanas, como de fato, aconteceu no mencionado 

acidente. É o pior dos resultados! Mas muitos prejuízos, que vão muito além do 
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econômico, serão computados ao longo dos próximos anos. Daí a importância da 

discussão teórica para contribuir com uma mudança de atitude em relação aos novos 

empreendimentos, e aos já existentes. 

Leite (2012, p.171-173) ressalta que a Carta Magna de 1988 conferiu autonomia 

ao meio ambiente, ao classificá-lo como bem de uso comum do povo, pertencendo a 

todos, e do qual nenhum proprietário poderá dispor de sua qualidade de meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, para obter para si vantagens em detrimento dos interesses 

de todos.  

Na Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, em seu artigo 3°, inciso I, o meio 

ambiente é descrito como “o conjunto de condições, leis, influências e interações de 

ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 

formas”, ou seja, classifica o meio ambiente como macrobem, incorpóreo e imaterial, 

incluindo o patrimônio cultural, artístico, artificial, paisagístico, turístico e social, 

possuindo legislação específica à legislação setorial, tais como o Código Florestal, o 

Código de Águas, turismo entre outros. 

É importante ressaltar que o conceito de meio ambiente é relevante, entre outros 

motivos, na medida que afirma o quão importante é sua existência para a manutenção da 

vida no Planeta, inclusive para o ser o humano. A existência de vida é dependente da 

natureza. Assim, qualquer dano que se estenda ao meio ambiente afetará diretamente ou 

indiretamente o ser humano e tudo que estiver a sua volta. 

Com a concepção de Estado de Direito Ambiental, a proteção ao meio ambiente 

torna-se dever de toda a sociedade, inclusive em nível global, exigindo dos cidadãos 

uma maior participação, juntamente com o Estado, para envidar esforços tanto na 

preservação ecológica como estimular o crescimento sustentável. A Constituição 

Brasileira prevê as formas de participação popular na proteção do bem ambiental, que 

são desde a criação de normas ambientais, até a formulação e execução de políticas 

ambientais e, ainda acesso ao Poder Judiciário (AYALA; LEITE, 2014, p. 50).   

Desta forma, cabe ao Poder Público estimular as vias de participação pública, 

seja através da educação ambiental formal em todos os níveis de ensino, seja por meio 

da educação ambiental informal, ou ainda da ampla informação e acesso ao processo 

legislativo e judiciário. 

Para Canotilho (1999, p. 17), a ideia de Estado de Direito de Ambiente 

(Umweltrechtes-staat) aponta para duas obrigações principais, a primeira trata da 
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obrigação do Estado, juntamente com a população, grupos sociais e empresas, em 

promover políticas públicas baseadas na sustentabilidade ecológica; a segunda 

obrigação é de comportamentos públicos e privados, que visam garantir às gerações 

futuras um meio ambiente sustentável. 

A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu artigo 225, que o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos. Assegura que todos, 

juntamente com o Estado, devem proteger e preservar para a atual e para as futuras 

gerações, de forma a garantir a equidade intergeracional, sempre compatível com o 

desenvolvimento sustentável (AYALA; LEITE, 2014, p.82), da mesma forma como 

previsto no primeiro princípio da Declaração do meio ambiente, adotada pelas Nações 

Unidas em Estocolmo,1972: 

[...]1. O homem é ao mesmo tempo obra e construtor do meio 

ambiente que o cerca, o qual lhe dá sustento material e lhe oferece 

oportunidade para desenvolver-se intelectual, moral, social e 

espiritualmente. Em larga e tortuosa evolução da raça humana neste 

planeta chegou-se a uma etapa em que, graças à rápida aceleração da 

ciência e da tecnologia, o homem adquiriu o poder de transformar, de 

inúmeras maneiras e em uma escala sem precedentes, tudo que o 

cerca. Os dois aspectos do meio ambiente humano, o natural e o 

artificial, são essenciais para o bem-estar do homem e para o gozo dos 

direitos humanos fundamentais, inclusive o direito à vida mesma. 

(NAÇÕES UNIDAS, 1972)  

 
O direito fundamental ao meio ambiente equilibrado é, ao mesmo tempo, um 

direito social e individual, o que permite que possa ser exigido de forma coletiva ou 

individualmente. É um bem de uso comum do povo, e sua qualidade está diretamente 

ligada a qualidade de vida. Quanto mais saudável o meio ambiente, tanto mais saudável 

a vida humana. O que contribui para uma vida digna.  

Para Milaré (2014, p. 130), além de ser um direito fundamental, o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado também é um direito personalíssimo, 

afetando diretamente no desenvolvimento da personalidade e no exercício da dignidade 

humana. Os direitos da personalidade tratam das condições mínimas e essenciais à 

dignidade, a fim de proporcionar o desenvolvimento da pessoa humana.  

O direito ao meio ambiente interrelaciona-se com outros direitos, como o direito 

à vida, à saúde, à propriedade e à segurança, em razão da sobrevivência humana 

depender essencialmente da natureza, como fonte de alimentação, que deve ser saudável 

e livre de contaminações; como fonte de vida animal, vegetal e marinha; como fonte de 
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ar, essencial para a vida em todos os biomas, que deve ser limpo e puro; enfim, o direito 

ao meio ambiente interfere em todos os aspectos jurídicos e sociais da vida humana e 

não-humana. 

O Direito do Ambiente se enquadra como uma disciplina jurídica, pois possui 

regime jurídico próprio que consiste em um conjunto de princípios norteadores e 

normas eficazes, tanto para a prevenção, quanto para a sanção de lesões contra o direito 

ambiental. Para Milaré (2014, p. 256), o Direito do Ambiente é “o complexo de 

princípios e normas coercitivas reguladoras das atividades humanas que, direta ou 

indiretamente, possam afetar a sanidade do ambiente em sua dimensão global, visando à 

sua sustentabilidade para as presentes e futuras gerações”.  

Alguns princípios fundamentais embasam a norma ambiental e são destacados 

por Édis Milaré: Princípio do ambiente ecologicamente equilibrado como direito 

fundamental da pessoa humana; Princípio da solidariedade intergeracional; Princípio da 

natureza pública da proteção ambiental; Princípio da prevenção e da precaução; 

Princípio da consideração da variável ambiental no processo decisório de políticas de 

desenvolvimento; Princípio do controle do poluidor pelo Poder Público; Princípio do 

poluidor-pagador; Princípio do usuário-pagador; Princípio do protetor-recebedor; 

Princípio da função socioambiental da propriedade; Princípio da participação 

comunitária; Princípio da proibição do retrocesso ambiental; e Princípio da cooperação 

entre os povos.  

Conceito de dano ambiental 
 

A Lei n° 6.938, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, assim como a 

Carta Magna, não definiram expressamente o conceito de dano ambiental, cabendo aos 

doutrinadores e ao judiciário interpretar com base no conceito de meio ambiente 

definido na Constituição Federal e na lei 6.938/81 que instituiu a política nacional 

voltada para o meio ambiente agregando, ainda o conceito genérico de dano previsto no 

Código Civil de 2002, conforme transcrito: 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 

exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. (CÓDIGO 

CIVIL, 2002) 
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Para Silva (2006, p. 83), O conceito atual do dano ambiental extrapola os limites 

do patrimônio, atingindo também o dano extrapatrimonial, ou qualquer lesão, 

diminuição ou subtração de um bem ambiental ou interesse jurídico tutelado, podendo 

abranger também interesses ou direitos particulares. 

Ayala e Leite entendem que o dano ambiental existe assim que se provar uma 

alteração ao que designa como macrobem ambiental. Engloba inclusive os efeitos que 

essa alteração provocará na saúde e nos interesses de forma privada, lesando por 

exemplo, direitos fundamentais coletivos, como o de gozar e aproveitar do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado (AYALA; LEITE, 2014, p. 98). 

O doutrinador Édis Milaré estabelece alguns elementos importantes para o 

entendimento de dano ambiental. Em primeiro lugar, aponta a indispensabilidade do 

nexo causal entre a ação do homem e lesão à natureza. Enfatiza, ao tratar do terceiro 

lugar, que este nexo causal não precisa ser constatável direta e indiretamente, auferindo 

também os antecedentes remotos da causa, que poderão ser percebidos por indução ou 

dedução. Em segundo lugar, destaca o patrimônio ambiental, sua complexidade e 

abrangência, resultado de uma junção dos elementos naturais, artificiais e culturais. E 

por final, no quarto lugar, salienta que qualquer interferência que provoque lesão ao 

meio ambiente é considerável. Releva que a intensidade do dano é mensurável 

conforme o desequilíbrio provocado aos ecossistemas e de todo valor inerentes à 

coletividade e ao particular (MILARÉ, 2014, p. 320-321). 

Danny Silva ressalta que para se concretizar a necessidade de indenização ou 

reparação, o dano deve existir, e essa lesão deve ser jurídica e socialmente relevante 

(2006, p. 83).  

Considerando-se a reflexão até aqui realizada, atina-se que o conceito de dano 

ambiental, subentendido pelo direito brasileiro, é todo aquele que lesionar, direta ou 

indiretamente, através de ação humana, culposa ou não, o meio ambiente, de tal forma 

que tenha por intolerável a lesão provocada, atingindo o macrobem, interesses coletivos 

e próprios da pessoa humana (AYALA; LEITE, 2014, p. 103-104). 
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Características do dano ambiental 
 

O dano ambiental possui características peculiares, que permitem diferenciá-lo 

dos demais danos tradicionais. Ayala (2014, p. 103-104), Leite (2014, p. 103-104) e 

Milaré (2014, p. 329-331) discorrem em concordância sobre essas características. 

A primeira característica versa sobre a pulverização de vítimas, ou seja, ao lesar 

um bem de uso comum do povo, a lesão recai sobre toda a coletividade, mesmo quando 

atinge o particular, e os danos causados tomam tal dimensão que nem sempre são 

possíveis de serem reparados de forma completa, pela extensão territorial que abrange, 

além de econômica. 

Exemplo disto pode ser destacado o rompimento da barragem de rejeitos na 

cidade de Mariana em Minas Gerais. Dentre os incontáveis prejuízos o pior, sem 

dúvida, se refere à perda de vidas humanas. Entretanto a contaminação do solo e do Rio 

Doce, que atingiu de forma imediata a população do Município e seu entorno, a 

biodiversidade, os monumentos históricos etc., não ficou restrita àquela localidade. 

Transcendeu fronteiras prejudicando a fauna e a flora, assim como populações distantes 

que nunca se beneficiaram da atividade econômica desenvolvida pelos 

empreendimentos minerários, mas agora e por muito tempo ainda, compartilham as 

agruras e tristezas decorrentes do alcance do acidente ambiental.  

Em segundo lugar, coloca-se a difícil reparação do dano ambiental. Devido ao 

valor imensurável do equilíbrio ecológico e da reconstrução do ambiente lesionado, a 

indenização e a reparação do dano serão sempre inferiores se comparado ao ambiente 

existente antes da ocorrência da lesão. 

Por fim, têm-se como última característica do dano ambiental sua difícil 

valoração. O meio ambiente, por se tratar de um bem difuso e coletivo, não é 

mensurável financeiramente para fins indenizatórios, visto que não se pode dimensionar 

o dano e suas consequências. Entretanto, vale ressaltar, todo dano ambiental pode ser 

sentido, ainda que minimamente, mesmo que não possa sofrer a valoração econômica 

ensejadora da indenização. 

O judiciário busca analisar o impacto causado pelo dano ambiental visando a 

reparação, e não somente uma indenização, pois é mais eficaz a restauração natural do 

ambiente lesionado em contrapartida à indenização pecuniária. 
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Classificação do dano ambiental 
 
Quanto à classificação do dano ambiental no ordenamento brasileiro, 

contemplar-se-á neste trabalho a visão do doutrinador Édis Milaré (2014, p. 322-329), 

que fraciona o dano em três partes: 1. Segundo a sua dimensão; 2. Segundo a natureza 

do interesse lesado; 3. Dano ambiental futuro. 

 
Dano ambiental segundo a sua dimensão 

 
O meio ambiente, como visto anteriormente, é caracterizado por sua vasta 

extensão e grande importância à sobrevivência de todos os seres. Assim, ao se tratar de 

dano ambiental, deverá se considerar a coletividade e os direitos fundamentais que são 

atingidos, assim como também a individualidade da pessoa atingida. Destarte, o 

prejuízo acarretado pela lesão ao meio ambiente, que atinge primeiramente a 

coletividade, poderá refletir também sobre o patrimônio ou interesse particular. 

O dano ambiental lato sensu diz respeito aos interesses coletivos da sociedade, 

atingindo um grupo ou classe de pessoas, e aos interesses difusos, que atingem um 

número indeterminável de pessoas. A tutela jurídica neste caso de dano ambiental se dá 

através de ação civil pública ou outros meios cabíveis, como mandado de segurança 

coletivo. A ação do Ministério Público é essencial, pois cabe principalmente a ele o 

ingresso junto ao Poder Judiciário na sua condição precípua de fiscal da lei. 

Já no que tange ao dano ambiental individual, é possível apurar o patrimônio 

lesado, de cunho particular. Porém essa lesão ao patrimônio particular, ou microbem 

ambiental, acontece como reflexo de um dano ambiental maior, e é chamado de dano 

ricochete. A tutela jurídica nesse caso se dá através de ação indenizatória. 

 
Dano ambiental segundo a natureza do interesse lesado 

 

Nesta classificação de dano ambiental tem-se que o dano pode ser 

extrapatrimonial ou patrimonial, conforme os efeitos provocados pela lesão.  

Para Ayala e Leite, o dano patrimonial ou material, é aquele “relativamente à 

restituição, à recuperação ou à indenização do bem ambiental lesado” (AYALA; 

LEITE, 2014, p. 100), relacionando-se com a compensação econômica proveniente do 

desequilíbrio ecológico, das lesões sofridas, entre outros. 

Por outro lado, o dano extrapatrimonial ou moral é caracterizado pela ofensa aos 

valores morais, ao sofrimento provocado pela lesão. Refere-se a todo prejuízo de caráter 
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não-patrimonial que determinado grupo de pessoas ou sociedade sofre em decorrência 

de um dano ambiental.  

Dano Ambiental Futuro 

 
Milaré aborda um novo conceito de dano ambiental, caracterizado pela 

sociedade de risco em que vivemos atualmente. Conceitua que o dano ambiental futuro 

seria a indenização ou reparação proveniente de um evento possível, e de efeitos 

catastróficos. Cita, por exemplo, o caso de Chernobyl, Ucrânia, onde uma usina nuclear 

explodiu e aniquilou as condições de vida da região, obrigando as pessoas a 

abandonarem tudo. Ainda hoje, a cidade e seu entorno permanece abandonado e alguns 

locais da região apresentam altíssimo índice de radiação. Para ele, as principais 

características do dano ambiental futuro são a incerteza, indeterminação, invisibilidade e 

magnitudes desconhecidas. Exemplifica também referindo-se ao caso das mudanças 

climáticas (MILARÉ, 2014, p. 328).  

Mas, vale ressaltar que o acidente com a barragem de rejeitos da cidade de 

Mariana torna-se emblemático na medida em que representa de forma cristalina a 

mencionada sociedade de risco que, em virtude da incessante busca pelo lucro, sem 

qualquer sensibilidade pelo ser humano e pelo seu ambiente provoca um dano ambiental 

catastrófico e sem precedentes na história nacional e que certamente gerará 

responsabilização, além  de esforços de todos os envolvidos para reparação, sem a 

certeza de que se recuperaras condições anteriormente reconhecidas. 

O referenciado doutrinador reflete a necessidade de se prevenir os danos futuros, 

por se tratarem de danos de dimensão inestimáveis para toda a sociedade mundial. Sem 

dúvida é o olhar que se pretende apresentar, também ao ocorrido na cidade de Mariana. 

Interesses particulares devastados, tanto quanto a inestimável perda ambiental ocorrida, 

tudo em prol de uma única atividade econômica altamente lucrativa e que mantinha 

como reféns o Município e sua população e, agora, ao que parece, simplesmente 

desampara a todos.  

 

Considerações finais 
 

Quando existe uma falha na fiscalização, ou até mesmo na norma, as grandes 

empresas, que geralmente só visam o próprio lucro e o crescimento desenfreado, 

aproveitam dessas brechas para girar ainda mais o seu capital, quando na verdade 
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deveriam envidar esforços para contribuir, com a sua parcela de responsabilidade, para a 

sustentabilidade. 

O desastre ecológico sofrido pela cidade de Mariana, em Minas Gerais, no 

começo de novembro deste ano, foi reflexo da insuficiência da fiscalização do Estado 

juntamente com o desprezo de uma grande empresa com o meio ambiente e que, ao 

final, colocou não só a população em risco, mas seus próprios interesses. Pior é que os 

riscos que evidentemente sabia que corria e que colocava toda a população e o meio 

ambiente se confirmaram e em poucas horas a tragédia se confirmou. Vidas perdidas, 

sonhos enterrados fauna e flora comprometidos para sempre talvez. Tudo em nome do 

lucro selvagem! 

Centenas de pessoas sofreram com o ocorrido, e milhares ainda sofrerão. E a 

tragédia ainda não acabou e suas proporções alcançam magnitude inimaginável não 

apenas nas localidades iniciais, mas também quando transcendem as fronteiras. Os 

danos causados ao meio ambiente acabam com milhares de anos de vida ambiental, e 

deixam várias gerações afetadas. Sabe-se lá até quando... 

O descaso de tantos atores não pode servir de incentivo para a continuidade de 

ações tão nefastas aos interesses de todos.  O Estado, as empresas responsáveis, a mídia, 

a população tem seu papel na proteção ambiental e quando e sempre que as ações não 

são exercidas dentro dos parâmetros legais a responsabilização deve ser imposta.  

Mais uma vez, agora à guisa de encerramento desta breve discussão, mas 

principalmente com o intuito de reconhecer a importância de manter as necessárias 

reflexões sobre o tema, presta-se uma singela homenagem, a todos aqueles que sentiram 

e sentem na pele os resultados do descaso e, sobretudo, da busca selvagem pelo lucro, 

sem considerar a gravidade das ações e o impacto por ela gerados e que implica, 

inclusive na perda de vidas humanas, como de fato, aconteceu no mencionado acidente. 

É o pior dos resultados! Mas muitos prejuízos, que vão muito além do econômico, serão 

computados ao longo dos próximos anos. Daí a importância da discussão teórica para 

contribuir com uma mudança de atitude em relação aos novos empreendimentos, e aos 

já existentes. 
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Resumo 

O presente estudo pretende a partir do mapeamento do uso do solo urbano e com a 

utilização de técnicas de geoprocessamento e dados coletados nas unidades de 

Estratégia Saúde da Família (ESF), fazer uma avaliação da variação espaço-temporal 

dos níveis de bem estar e qualidade de vida da cidade de Rondonópolis, bem como 

verificar se há correlação entre essas variáveis e os padrões de uso e ocupação do solo 

na referida cidade. Uma análise exploratória sobre os dados do Sistema de Informação e 

Atenção básica de saúde, referente ao período de 2010 a 2014, revelou que os 

problemas respiratórios e circulatórios são os de maior ocorrência, pressupondo em seus 

tratamentos, realização de atividades físicas. Para tanto, a utilização de espaços públicos 

para este fim, ressoa como desafio nas pequenas e médias cidades, principalmente em 

suas áreas periféricas, onde, normalmente, existem poucos espaços públicos que possam 

ser aproveitados para realização de atividades no setor de saúde.  

Palavras-chave: Espaços públicos 1; serviços de saúde 2; território 3. 

 

Abstract 

This study aims from urban land mapping, with the use of geospatial technologies and 

data collected in units of the Family Health Strategy (in Brazil known as ESF), to 

evaluate the spatial and temporal variation of the welfare levels and quality of life in the 

city of Rondonópolis and verifying the correlation between these variables and the 
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usage patterns and land use in that city. An exploratory analysis of the data from the 

Basic Atention National Policy, from 2010 to 2014, revealed that the respiratory and 

circulatory problems are the most frequent, assuming in their treatments, physical 

activities performance. Therefore, the use of public spaces for this purpose, resonates as 

a challenge in small and medium cities, especially in its peripheral areas, where seldom 

there is little public spaces that can be used to carry out activities health sector.  

Keywords: Public spaces 1; health services 2; territory 3. 

 

Introdução 

Esta pesquisa é fruto de estudos partilhados entre as áreas da Geografia e 

Ciências da Saúde, representada como parte do projeto de pós-doutoramento intitulado 

“Análise das relações dos espaços públicos e os níveis de bem estar e qualidade de vida 

na cidade de Rondonópolis, Mato Grosso, Brasil”, pelo Programa de Pós-Graduação em 

Geografia, da Universidade Federal do Mato Grosso, Campus de Rondonópolis. 

Para esta trajetória utilizou-se dos conhecimentos geográficos, focando o 

planejamento dos serviços de saúde, bem como o planejamento urbano, especificamente 

os espaços públicos, na perspectiva territorial. Estudos no âmbito da Geografia, 

pautados nas necessidades de reativação dos espaços públicos urbanos, vêm se 

utilizando das temáticas espacial e territorial em suas discussões e, um desses enfoques 

são os estudos dos territórios sanitários, defendidos pela política pública Pacto em 

Saúde (CONASS, 2006). O pacto aponta para a necessidade em se desenvolver estudos 

dentro de realidades regionais, ou seja, os territórios sanitários não devem ser divididos 

a partir de critérios administrativos, e sim, a partir das realidades locais e regionais de 

suas populações, dimensionadas por perfil epidemiológico, demográfico e econômico o 

mais homogêneo possível. 

As novas estratégias para a saúde sinalizam a urgência de um redirecionamento 

dos próprios serviços, especialmente no planejamento e oferta, onde os técnicos nesta 

área têm enfatizado a interferência significativa do território em suas ações.  

Campello (2008) considera que a evolução do homem ocorre a partir da sua 

ocupação do solo, que vai ao longo do tempo modificando a sua história. Tanto nas 

áreas urbanas, como nas rurais, os estudos de espaços públicos urbanos são 

imprescindíveis e cada vez mais necessários devido aos graves problemas que 

prejudicam a vida, advindos da descaracterização do meio ambiente que é resultado do 

crescimento populacional desordenado nas cidades brasileiras e também em outras 

partes do planeta. 
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As áreas verdes, por se constituírem em locais onde predominam a vegetação 

arbórea, proporcionam inúmeros benefícios que asseguram a qualidade ambiental do 

espaço urbano como conforto térmico, estabilização de superfícies por meio da fixação 

do solo pelas raízes das plantas, atenuação da poluição do ar, sonora e visual e abrigo 

para fauna, além de atuarem como um indicador de qualidade de vida, por estarem 

intimamente ligadas ao lazer e recreação da população (LONDE e MENDES, 2014). 

Morero et al (2007), afirma que muitos pesquisadores reconhecem que as áreas 

verdes destinadas ao lazer tem importante papel para a saúde. Salientou que no Brasil, 

apesar do reconhecimento da importância das áreas verdes, há uma tendência a 

economia de espaços de laser, o que pode causar a deterioração da qualidade de vida das 

pessoas.  

De acordo com Toledo e Santos (2008), a expressão “áreas verdes” pode ser 

utilizada para descrever diversos tipos de espaços urbanos que podem ser públicos ou 

particulares, e são abertos, acessíveis e relacionados com saúde e recreação. 

É importante ressaltar, que os espaços públicos não são necessariamente 

voltados para a recreação e lazer, porém, devem ser dotados de equipamentos que 

possam oferecer opções de lazer e recreação às diferentes faixas etárias em pequenas 

distâncias da moradia do usuário. (MAZZEI et al.,2007)  

Segundo Morero et al (2007), existem diferentes linhas de análise de áreas 

verdes que podem ser resumidas em três tipos principais de abordagem: paisagem 

voltada ao lazer, à conservação ambiental e à educação, e para cada abordagem existem 

diferentes metodologias, que levam em conta inúmeros parâmetros, podendo gerar 

diferentes interpretações sobre a área estudada. 

Diante disso, para a compreensão desse estudo é fundamental conhecer os 

conceitos de espaços públicos urbanos e outras categorias de espaços livres, como por 

exemplo, os parques urbanos, que apresentam dimensões maiores do que praças e 

jardins e também apresentam uma função ecológica, estética e de lazer.  

As praças são consideradas espaços livres públicos no cenário urbano, que são 

destinados ao lazer e convívio da população, sejam esses espaços contemplados por 

áreas verdes ou não (ANGELIS, 2000). 

Na visão da Geografia, a praça pode ser entendida não somente como um espaço 

físico materializado sob a forma de mobiliário urbano, paisagismo e arborização, cujo 

objetivo seja o de dotar as cidades de “ilhas verdes” para o seu embelezamento, mas no 
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entendimento da apreensão desses espaços balizados pela questão política, econômica, 

social e cultural. Santos (1988, p.73) afirma que esse espaço relatado pode ser resumido 

como “igual à paisagem mais a vida nela existente; é a sociedade encaixada na 

paisagem, a vida que palpita conjuntamente com a materialidade”. 

Lima et al (1994), complementa que em cidades interioranas as praças estão 

associadas a locais não apenas de encontro, mas também de entretenimento, com a 

realização de “quermesses” ou outras manifestações das diferentes culturas regionais. 

No entanto, nos bairros periféricos acabam sendo associadas a desocupação e a simples 

atividades de negócio. 

De acordo com Vieira (2004), a principal função do sistema de espaços públicos 

urbanos é a de possibilitar à população momentos de lazer e recreação em contato com a 

natureza e com outras pessoas, e considera que eles tendem a assumir diferentes papeis 

na sociedade, como a oferta de lazer a população, estética e embelezamento da cidade, 

função ecológica e diversidade da fauna. Acrescenta que nesses ambientes podem 

desenvolver atividades educativas em saúde, na qual as pessoas estão diretamente em 

contato com elementos naturais. 

Em relação às categorias de áreas verdes, Lima (1994) apud Londe e Mendes 

(2014), afirma que nas áreas verdes devem ser consideradas as praças, os jardins 

públicos e os parques urbanos, além dos canteiros centrais e trevos de vias públicas. 

Parques urbanos são considerados áreas verdes maiores que as praças e jardins, com 

função ecológica e de lazer, enquanto que a praça é considerada área verde quando 

apresentarem vegetação e não forem impermeabilizadas, com principal função de lazer. 

A realização de pesquisas que discutam o papel das áreas verdes no espaço 

urbano, é importante e podem contribuir para a qualidade ambiental das cidades e para a 

qualidade de vidada população, além de reflexões acerca da importância do 

planejamento municipal e de políticas públicas, na construção de cidades 

ambientalmente saudáveis e sustentáveis (LONDE e MENDES, 2014). 

Nesta perspectiva, o objetivo desta contribuição é avaliar os níveis de qualidade 

de vida das comunidades pertencentes à Equipe Saúde da Família (ESF) Parque São 

Jorge na cidade de Rondonópolis, Mato Grosso, bem como, localizar e relacionar os 

espaços públicos urbanos (praças, parques e áreas verdes) que possam ser utilizados, no 

âmbito de sua função social, a servirem de apoio às atividades de prevenção 

desenvolvidas nos grupos de saúde.  
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Materias e Métodos 

Inicialmente serão levantados os dados disponíveis no setor de PSF da Secretaria 

Municipal de Saúde de Rondonópolis, que apresentem índices que identifiquem fatores 

naturais, sociais e individuais da população envolvida nos territórios de saúde. 

Para determinar a amostra serão utilizados os dados da Ficha A, no período de 

2010 a 2014, que apresentam o número de pessoas cadastradas no Programa Saúde da 

Família (PSF), bem como o número de famílias. São dados coletados pelas ESF na 

dinâmica diária de sua atuação junto às comunidades do entorno. Este documento 

utilizado pelo PSF, na coleta e burilamento de dados sobre as comunidades atendidas, 

retroalimenta os dados do Datasus, que determina os dados oficiais do Sistema Único de 

Saúde (SUS) avaliados para as ações, projetos e políticas públicas no âmbito do setor de 

saúde. 

Em seguida, serão analisados e avaliados os dados obtidos junto às comunidades 

e profissionais de saúde. 

Para a espacialização das unidades de saúde e espaços públicos de Rondonópolis 

será utilizado o Sistema de Informação Geográfica (SIG), aplicativo Arcview, versão 

10.1, que permitirá o mapeamento digital e análises de correlação espacial. 

Posteriormente serão determinadas futuras ações de planejamento e 

monitoramento dos espaços públicos, bem como do território área de abrangência e 

serviços oferecidos pelas ESFs, resultando em melhores condições de vida para as 

comunidades de Rondonópolis. 

Resultados e Discussão 

A cidade de Rondonópolis apresenta uma dinâmica urbana determinada, 

principalmente, pelo agronegócio – agrobusiness. Com os processos de 

desenvolvimento e expansão da cidade, e alterações no zoneamento e nas Leis de Uso e 

Ocupação do Solo, ocorreram mudanças em sua paisagem original, como, por exemplo: 

“a descontinuidade e desarticulação no espaço físico, presença de vazios urbanos, 

barreiras físicas constituídas no tempo, áreas verdes e de interesse ecológico 

degradada.” (REGO, et al., 2009, p. 1). 

Localizada ao sul do Estado do Mato Grosso, Brasil, a 215 km de Cuiabá, capital 

do Estado, limita-se ao norte com os municípios de Juscimeira e Poxoréu, ao sul, com 
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Itiquira e Pedra Preta, a leste com Poxoréu e São José do Povo e a oeste com o 

município de Santo Antonio do Leverger, conforme demonstra a Figura 1. 

Possui uma área de 4.159,122 km2, representando 0,48% da área total do estado, 

com população estimada em 195.476 habitantes de acordo com BRASIL (2010), sendo 

129,2 km2 de área urbana e 4.029,922 km2 de área rural. (RONDONÓPOLIS, 2015). 

Figura 1 - Mapa de localização do município de Rondonópolis, Mato Grosso, Brasil 

 

Fonte: RONDONÓPOLIS (2014) Organização: OLIVEIRA, T. D. S. (2014) 

 

O universo desta investigação será a ESF Parque São Jorge, inserida na área 

administrativa de saúde 5, denominada “Nossa Senhora do Amparo”, constituindo-se 

numa população de 720 famílias, aproximadamente 2.370 pessoas, de acordo com 

RONDONÓPOLIS (2015).  

O setor de saúde da cidade de Rondonópolis, conta atualmente com a estrutura 

de 155 leitos de internação no Sistema Único de Saúde (SUS), 8 Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI) para adultos e 10 leitos de UTI Neonatal e 4 postos de saúde. Foi 

implantado também o  

Programa Saúde da Família (PSF), atualmente com 31 ESFs que atendem os 

bairros periféricos. 

Dentre os diversos serviços ofertados pelos postos de saúde, destacam-se: 

atendimento nas clínicas básicas (pediatria, clínica geral, ginecologia/obstetrícia); 

atendimentos de enfermagem e psicologia; visitas domiciliares; atendimentos de 
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odontologia; programas de atenção à saúde da criança, mulher e adulto e ações de 

prevenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), HIV e Aids. 

Figura 2 - A cidade é dividida, no âmbito administrativo por 6 áreas de saúde 

 
Fonte: RONDONÓPOLIS (2015) Organização: OLIVEIRA, T. D. S. (2015) 
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Figura 3 - A área de saúde 5, denominada “Nossa Senhora do Amparo”. 

Fonte: RONDONÓPOLIS (2015). Organização: OLIVEIRA, T. D. S. (2015).  

 

Figura 4  - Demonstra a localização dos espaços públicos urbanos 

 

 

Fonte: RONDONÓPOLIS (2015). Organização: OLIVEIRA, T. D. S. (2015) 
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Figura 5 - Recorte da área da ESF Parque São Jorge, com os espaços públicos 

existentes 

 
Fonte: RONDONÓPOLIS (2015). Organização: OLIVEIRA, T. D. S. (2015) 

 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 1997) para a atuação dos 

profissionais de saúde no âmbito domiciliar, são definidos recortes territoriais 

agregando as famílias, sendo no máximo 1.000 famílias ou 4.500 pessoas, que podem 

compor um bairro, parte de um bairro, vários bairros, tanto em áreas urbanas, como em 

áreas rurais. 

No PSF, o menor nível de atenção é a família. Os níveis maiores podem ser uma 

microárea, área, segmento ou mesmo o município. A microárea normalmente agrega de 

450 a 750 habitantes e constitui a unidade de atuação do profissional Agente 

Comunitário de Saúde (ACS). A área é formada por um conjunto de microáreas, não 

necessariamente contíguas, onde atua uma ESF agregando de 2.400 a 4.500 pessoas, ou 

cerca de 600 a 1.000 famílias.  

Os dados trabalhados para esta pesquisa foram burilados a partir da Ficha A, que 

faz parte dos documentos dos ESFs', sendo gerados com o número e característica dos 

atendimentos junto à ESF Parque São Jorge, que faz parte da área de saúde 5, “Nossa 

Senhora do Amparo”, do município de Rondonópolis, em área urbana, de acordo com 

Rondonópolis (2015).  
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Dentre os atendimentos realizados estão algumas atividades educativas, tanto em 

grupos de atenção básica, como em grupos de atenção especializada.  Ocorre que muitos 

desses trabalhos poderiam estar sendo desenvolvidos em espaços públicos acolhedores, 

com estrutura urbana, beleza paisagística e proximidade aos núcleos de saúde, no 

entanto, será que existe esse arranjo espacial em todos os setores de atendimento em 

saúde? Estes dados são considerados oficiais pelo Ministério da Saúde e servem de base 

para as prospecções no planejamento das dinâmicas do referido programa e foram 

cedidos pelos setores de Gestão do SUS, PSF e Vigilância Epidemiológica da Secretaria 

Municipal de Saúde de Rondonópolis em 2015, referindo-se ao período de 2010 a 2014. 

Inicialmente foram analisados os dados de faixa-etária que demonstraram no 

período de 2010 à 2014, os totais de pessoas atendidas pelo PSF, em área urbana, foram 

de 18.692 indivíduos. Considerando-se o atendimento por ano, o PSF atingiu uma 

média 3.738 usuários por ano.  Ainda os que possuem planos de saúde totalizaram 242 

pessoas, correspondendo a 1,29% do total da população.  Neste sentido, a busca de 

atendimento do referido programa contempla um enorme percentual da população, 

garantindo dessa forma, uma cobertura completa dos atendimentos de saúde. Com 

menor número de atendimentos são crianças da faixa-etária menores de 1 ano, tendo um 

considerável aumento nas faixas-etárias subsequentes, ou seja, de 1 a 4 anos, 5 a 6 anos, 

7 a 9 anos e 10 a 14 anos.  

No entanto, as crianças de 5 a 6 anos apresentaram menores totais. Os 

adolescentes e jovens também apresentaram porcentagens representativas nos 

atendimentos do PSF, no entanto, a faixa etária que apresentou maiores totais nos 

atendimentos foi a de 20 a 39 anos, que normalmente são pessoas ativas, que trabalham, 

estudam, compõem famílias, enfim, estão em sua fase de vida de maior produtividade.  

As faixas etárias de 40 a 49, 50 a 59 e maiores de 60, também apresentaram 

significativos totais, no entanto, as pessoas de 40 a 49 anos foram as mais assistidas, 

pois também se encontram em período de vida consideravelmente produtiva. O 

acompanhamento de pessoas idosas caracteriza-se representativo para a ESF Parque São 

Jorge, com programas específicos de atenção voltados à esse público.  

Conforme os dados das principais doenças notificadas pelo ESF do Parque São 

Jorge são os problemas cardíacos, ligados à respiração e circulação que, normalmente, 

são doenças crônicas, computadas pelos dados de hipertensão arterial que representam 

905 casos no período estudado. Esses problemas estão diretamente articulados à 
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necessidade de atividade física, que é básica em seus tratamentos, e pressupõem a 

existência de espaços públicos, sejam áreas verdes, equipamentos urbanos, parques e 

jardins, devidamente estruturados, para proporcionar um ambiente adequado para este 

tipo de atividade. Dados representativos também para diabetes, que perfazem 269 casos. 

Não ocorreram problemas de distúrbio mental no período estudado. 

Com relação ao abastecimento de água do total de 5.211 (100%) domicílios 

computados pela ESF Parque São Jorge, 5.169 (98,9%) recebem a partir da rede 

pública. O abastecimento via poço ou nascente, bem como outras modalidades 

(abastecimento por carro-pipa, coleta de chuva e outros) não foram representativos. Este 

indicador, como uma das condições mínimas necessárias na qualificação da moradia 

urbana adequada, mostrou-se relevante. 

Com relação ao destino do lixo, a maioria dos domicílios recebe o serviço de 

coleta pública, representando 5.159 (99,0%) domicílios computados pela ESF Parque 

São Jorge. As demais modalidades, como o lixo queimado ou enterrado, bem como o 

lixo à céu aberto foram pouco representativas. Sendo outro índice básico de nível de 

vida, o destino do lixo também apresentou uma adequação satisfatória na dinâmica 

urbana. 

Com relação à escolarização e alfabetização, quando compara-se o total de crianças 

entre 7 e 14 anos que estão matriculadas em escolas, com os totais de faixa-etária 

apresentados, verifica-se que das 3.758 (100%) pessoas computadas pelo ESF Parque 

São Jorge, 3.471 (92,3%) estão frequentando escolas municipais e colégios estaduais. 

Para atingir a cobertura completa de crianças e jovens em idade escolar e que 

frequentam, faltam 287 (7,6%) pessoas. Apesar da baixa porcentagem, considerando a 

área de Educação, é um dado representativo, pois apresenta um número relevante de 

crianças e jovens que não estão frequentando escolas.  

Com relação aos tipos de construção de casas, a maioria são construções de 

alvenaria, sendo que do total de 5.211 (100%) casas, 4.644 (89,1%) são construções de 

material. As demais variáveis, como as casas de taipa, madeira, material aproveitado e 

outros (palafitas, pau a pique...)  foram pouco representativas, resultando em bom nível 

de qualidade de vida em relação à esta variável.  

A maioria dos domicílios da ESF Parque São Jorge apresenta como destino de 

fezes e urina, o uso de fossas, representando 2.680 (51,4%) de residências computadas 

pela ESF Parque São Jorge. As que apresentam sistema de esgoto somam-se 2.508 
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(48,1%) e, ainda, o destino à céu aberto representa 23 (0,4%). Nesta variável de nível de 

qualidade de vida, o uso de fossas não é recomendável por questões de saúde, tanto 

ambiental como humana, bem como nas questões de higiene e segurança, sendo 

necessário maior esforço por parte do poder público, na inclusão de domicílios 

interligados em sistemas de esgoto. 

As formas de tratamento de água nos domicílios da ESF Parque São Jorge. Nesta 

variável, foram representativos os domicílios que utilizam a filtração com um total de 

1.414 (27,1%). No entanto, é bastante representativo o número de domicílios que não 

apresentam tratamento de água, num total de 3.395 (65,1%). Relativamente 

representativo foram os domicílios que utilizam a cloração, num total de 315 (6,0%). Os 

domicílios que utilizam a fervura foram pouco representativos, com 87 (1,6%). Nesta 

perspectiva, será preciso aumentar os domicílios com tratamento de água para garantir 

melhor condição de vida. Além da atuação do poder público, será importante também o 

trabalho de sensibilização junto às comunidades, no sentido de conscientizá-las da 

importância dessa prática para a sua saúde. Este trabalho normalmente é realizado pelos 

ACSs em suas áreas de adscrição.  

Os dados de cobertura de famílias cadastradas no programa Bolsa Família, bem 

como no CAD-ÚNICO que computa os dados de famílias cadastradas em cada 

município, por meio do Gestor Municipal do Cadastro Único que, em muitos casos, 

pode ser o gestor do programa Bolsa Família.  Das 175 (100%) famílias cadastradas na 

ESF Parque São Jorge, 155 (88,6%) recebem o “Bolsa Família” e 20 (11,4%) estão 

cadastradas no CAD-ÚNICO. Ressalta-se que a cada ano analisado, o número de 

famílias que procurou por este benefício se manteve estável, sendo fundamental para a 

melhoria de qualidade de vida das pessoas.  

Os dados da Ficha A apresentam ainda o número de domicílios com energia 

elétrica na ESF Parque São Jorge, sendo que em 2010, foram cadastradas 1.241 

residências; em 2011, um total de 1.264 residências; em 2012, 1.266 residências; em 

2013, 664 residências; e, em 2014 foram 664 domicílios com energia elétrica. 

Considerando o total de 720 (100%) de domicílios da ESF Parque São Jorge no 

município de Rondonópolis, os dados de 2014, apresentam 664 domicílios com energia 

elétrica, representando 92,2% das residências, ou seja, um número expressivo na 

questão energia domiciliar. 
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Com relação aos espaços públicos na área em estudo, as áreas verdes existentes 

representam espaços sem manutenção, abandonadas, sem qualquer investimento por 

parte do poder público. Além disso, a área contempla, em sua maioria, praças com a 

mesma característica das áreas verdes. Esta será a segunda etapa da presente pesquisa, 

que avaliará a qualidade desses espaços públicos, bem como as possibilidades de 

aproveitamento para as atividades realizadas pela ESF, na perspectiva da prevenção de 

doenças e qualidade nos tratamentos em saúde.  

Considerações Finais 
 

Com a análise dos dados da Ficha A do PSF, foi possível diagnosticar níveis 

básicos de qualidade de vida no ESF Parque São Jorge. 

A análise dos níveis de qualidade de vida articulada com o mapeamento de 

espaços públicos e serviços de saúde proporcionarão novas possibilidades de 

planejamento para as ESF, nas ações de prevenção e educação continuada, de forma a 

promover a sociabilidade dos usuários do SUS, melhorando suas condições de vida. 

A partir deste estudo poderão ser implementadas políticas públicas de proteção 

aos espaços públicos urbanos, que podem ser planejados na perspectiva da ação das 

Equipes Saúde da Família, beneficiando as comunidades do entorno. 

Algumas lideranças de bairros, bem como empresários conscientes da relevância 

de preservação ambiental para a qualidade de saúde e de vida, têm adotado praças da 

cidade de Rondonópolis, buscando oferecer a manutenção e a limpeza do espaço 

público. No entanto, o poder público precisa se articular nesta ação para que seja 

contínua e, paralelamente, desenvolva o sentido de pertencimento ao lugar, por parte 

das comunidades do entorno, que devem agir como atores sociais ativos no 

planejamento urbano dos espaços públicos. 
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TERRITORIALIDADE ECONÔMICA DA ADM DO 

BRASIL NO MATO GROSSO DO SUL 

Economic Territoriality from the Company Archer Daniels Midland (ADM) in Mato 

Grosso of Sul 

 

Thiago da Silva Melo88 

 

Eixo Temático: Geografia, Território, Meio Ambiente, Saúde, Política e Poder 

 

Resumo 
As exportações de soja, realizadas sobre as decisões hegemônicas das principais empresas 

globais do setor agroindustrial, formam uma territorialidade econômica no estado de Mato 

Grosso do Sul. Este artigo tem como finalidade levantar dados sobre a exportação de uma 

dessas empresas: a ADM do Brasil, bem como mapear onde está posicionada, investigando a 

relação entre sua localização e o sistema de engenharia utilizado para escoar a produção, 

empregando os conceitos de Competitividade, Logística, Rede e Territorialidade. Foi realizado 

estudo bibliográfico sobre a temática e coleta de dados junto ao Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio (MDIC), através de acessos à sua página eletrônica, no que diz respeito à 

exportação de Mato Grosso do Sul e mais especificamente os resultados obtidos pela empresa 

estudada. 
Palavras-chave: ADM do Brasil; Territorialidade; Infraestrutura. 

Abstract 
Soy exports, performed on the hegemonic decisions of the leading global companies in the agro-

industrial sector, form an economic territoriality in the state of Mato Grosso do Sul. This article 

aims to collect data on the export of one such company: Archer Daniels Midland (ADM) of 

Brazil, and map out where are positioned, investigating the relationship between its location and 

the engineering system used to drain the production, employing the concepts of 

competitiveness, Logistics, Network and territoriality. Was conducted bibliographic study on 

the subject and data collection at the Ministry of Development, Industry and Trade (MDIC), 

through access to its website, regarding the export of Mato Grosso do Sul and more specifically 

the results obtained by company studied. 
Keywords: Territory, Infrastructure, Global companies. 

Introdução 

O presente artigo foi elaborado a partir do aprofundamento teórico-metodológico 

do projeto de Iniciação Científica Comércio exterior e territorialidade econômica das 

unidades exportadoras de grãos no Mato Grosso do Sul, (MELO; LAMOSO, 2011) que 
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integrou o projeto de pesquisa: Comércio exterior, empresas e interações espaciais. 

(LAMOSO, 2013) 

A partir de 2009, os debates originados através da pesquisa sobre o uso do 

território pelas maiores empresas exportadoras de Mato Grosso do Sul têm trazido 

novos questionamentos e este trabalho é parte dessas inquietações em buscar entender a 

economia de exportação de Mato Grosso do Sul. 

Sendo o maior foco a empresa Archer Daniels Midland (ADM do Brasil), que se 

configura como um dos grupos que mais exportaram em Mato Grosso do Sul nos 

últimos anos, como podemos observar no quadro 1: 

Tabela 1 - Participação percentual das principais empresas exportadoras no Mato do 

Sul 

 
Fonte: SECEX /MDIC, Organização: Thiago da Silva Melo 

 

Ao analisarmos o quadro, podemos constatar que há pouca variação tanto na pauta 

exportadora quanto nas empresas mais representativas, que são aquelas ligadas ao 

complexo da soja (ADM, Seara Alimentos, Cargill Agrícola, Bunge Alimentos), 

produtos pecuários como carne bovina (frigoríficos Bertin, JBS, Minerva), mineradoras 
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(Urucum Mineração e Mineração Corumbaense Reunidas) e o recente aparecimento da 

exportação de açúcar e álcool (Tavares de Melo) e Celulose (Fíbria, Eldorado). 

Os dados são representativos por evidenciarem que as principais empresas 

exportadoras estão ligadas ao setor primário da economia, ou seja, com pouco valor 

agregado e sendo industrializada fora do estado. 

Para compreendermos a decisão da ADM do Brasil em fixar sua estrutura no 

Mato Grosso do Sul e as estratégias que adota, foi fundamental o levantamento 

bibliográfico na procura por caminhos que nos conduzissem no entendimento dos 

questionamentos que foram surgindo. 

Fortuna (2006), em sua pesquisa no estado de Mato Grosso, debate as 

territorialidades econômicas que surgem com base na produção industrial tecnificada e 

agrícola, nas quais a logística tem uma função cada vez mais relevante na redução de 

custos. 

A análise feita por Cinquetti (2008) discorre sobre a participação dos grupos 

internacionais nas exportações brasileiras e como eles são determinantes nos resultados 

superavitários, apesar de se concentrarem em produtos de pouco valor agregado.  

Acerca de outra empresa global do setor agroindustrial, a Cargill, a leitura de 

Toledo (2005) foi elucidativa na medida em que auxiliou na tarefa de desvendar suas 

formas de territorialização e estratégias e como ocorre o uso corporativo do território 

brasileiro nos Circuitos Espaciais Produtivos da soja, da laranja e do cacau e dos 

Círculos de Cooperação no Espaço decorrentes destes circuitos. 

Conforme pesquisa realizada por Giordano (1999), a cultura da soja age como 

vetor da formação sócio espacial de novas áreas de produção agrícola, existindo uma 

inserção competitiva dos lugares no período técnico-científico e informacional que fica 

bastante instigante para o nosso objeto de pesquisa. 

Dessa forma, este artigo pretende caracterizar as estratégias territoriais da ADM 

do Brasil no Mato Grosso do Sul, através do levantamento de dados sobre suas 

exportações, mapeamento de onde se localizam sua sede e filiais, discutindo a partir 

destas duas evidências suas estratégias de territorialização. 

A pesquisa não tem como objetivo analisar a produção da soja, sua área plantada e 

os volumes obtidos, mas compreender o que nos parece poder desvendar as decisões e 

os processos envolvidos. Para isso, foram usados os conceitos de Territorialidade, 
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Redes, Logística e Competitividade como base analítica para o desenvolvimento deste 

artigo. 

A Territorialidade econômica se manifesta no conhecimento acerca de como 

transportar a mercadoria, qual a melhor logística e como obter a melhor 

competitividade. Ela resulta de estratégias espaciais adotadas pelos grupos 

exportadores. A Logística é compreendida como “estratégia de planejamento e gestão 

da circulação e das comunicações” (SILVEIRA, 2009, p. 14). A Competitividade será 

utilizada segundo a definição de Porter (1993) que extrapola a teoria das vantagens 

comparativas para acrescentar as densidades técnicas e as estratégias das empresas em 

sua atuação no território, território esse que pertence a um país cuja formação 

econômica deve ser considerada. 

As Redes tem dupla dimensão, como rede técnica e como rede urbana. As redes 

técnicas implantadas a serviço das empresas são a base material para sua atuação e a 

rede urbana reúne características de acessibilidade que possibilitam uma aceleração dos 

fluxos1 sobre o território. O texto de Dias (2005), que considera a rede como um recorte 

espacial possível para compreender a organização do espaço contemporâneo, será um 

ponto de partida. Essas redes se complementam configurando os “circuitos produtivos” 

e os “circuitos de cooperação”, conforme proposto por Santos (1994, p. 128), para quem 

“as cidades são definidas como pontos nodais, onde estes círculos de valor desigual se 

encontram e se sobrepõe” e funcionam como “fronts agrícolas” na expressão de 

Frederico (2009). Estes conceitos, brevemente apresentados, serão o ponto de partida 

teórico dessa investigação. 

A primeira etapa do processo de investigação científica foi a metodologia 

adotada. Segundo Nossa (2005), este momento se caracteriza por ser um processo 

interligado de procedimentos, convergidos na problemática do acesso, tratamento e 

emprego dos dados e informações. A metodologia precisa ser construída considerando 

alguns elementos como: a definição dos tipos de dados a serem utilizados, os meios 

como são coletados, a exploração, análise e interpretação dos mesmos e por fim a 

validação das hipóteses levantadas. 

Foram coletados dados junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio (MDIC), através de acessos à sua página eletrônica, no que diz respeito à 

exportação de Mato Grosso do Sul e mais especificamente os resultados obtidos pela 
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empresa estudada, esses dados disponibilizam os fluxos e volumes das exportações por 

empresa, sendo usados a partir de 2004. 

Com esses dados, foi possível também a elaboração de mapa no laboratório de 

Geoprocessamento da Universidade Federal da Grande Dourados-MS para localizarmos 

a sede e as filiais da ADM do Brasil bem como estabelecermos relação com a malha 

rodoviária do estado, que é utilizada para exportar a produção. 

A pesquisa foi desenvolvida entre agosto de 2010 e julho de 2011, sendo 

retomada entre julho de 2014 e junho de 2015, nesse período, como fontes de pesquisa 

foram utilizadas bibliografias, como livros publicados sobre a temática, dissertações de 

mestrado, teses de doutorado e artigos publicados em periódicos especializados no 

assunto.  

Caracterização e estratégias da ADM do Brasil em Mato Grosso do Sul 

 

O setor agroindustrial sul-matogrossense se caracteriza pela presença de poucas, 

porém, grandes empresas multinacionais e cooperativas nacionais oriundas 

principalmente do Paraná que dominam esse mercado: 

Diante das condicionantes desse mercado, o setor mostra-se 

concentrado pela presença de poucas empresas multinacionais, o 

ABCD da soja – composto pelas ADM, Bunge, Cargill e Dreyfus – e 

algumas cooperativas principalmente Coamo Carol e Comigo. 

(FAJARDO, 2007, p. 5-6) 

 

A presença de poucos grupos no setor decorre do exercício de suas 

territorialidades que são compostas por redes de logística, armazenagem e de unidades 

de industrialização em consonância com suas estratégias globais de crescimento. 

A estratégia inicial adotada por esses empreendimentos transnacionais está na 

aquisição de empresas que já operavam no país, adentrando o território e se apropriando 

de uma estrutura já existente na medida em que também diminui a concorrência por 

extinguir as empresas anteriores, por isso o mercado agroindustrial, na fase monopolista 

do capital, se caracteriza por ser fortemente oligopolizado: 

Os últimos anos são emblemáticos porque são o teatro das grandes 

fusões tanto no domínio da produção material como no da produção de 

informação. Essas fusões reduzem o número de atores globais e, ao 

mesmo tempo a partir da noção de competitividade, conduzem as 

empresas a disputarem o menor espaço, a menor fatia do mercado. 

(SANTOS, 1999, p. 11) 
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 Essas empresas como a ADM do Brasil atuam como tradings2 agrícolas, são 

caracterizadas pelas operações comerciais que realizam principalmente para a 

comercialização de commodities e que passam a atuar também no setor agroindustrial. 

 Apesar de suas principais áreas de atuação serem no processamento de soja e 

milho e na produção de óleos vegetais e margarinas, essas empresas também detém o 

controle de importantes marcas de alimentos, fertilizantes, agribusiness, químico, têxtil, 

entre outros, o que evidencia o domínio de toda a cadeia produtiva. 

Siffert Filho e Faveret Filho (1998, p. 268) evidenciam também estratégias 

aparentemente contraditórias dessas multinacionais, que buscam a industrialização de 

produtos que transmitam sua identidade, e ao mesmo tempo, expandam sua área de 

atuação para o ramo sucroalcooleiro e de fertilizantes: 

Entre as estratégias empresariais, destacam-se a busca por 

especialização, centrando as atividades da empresa em seu core 

business, e a diversificação (estratégia antagônica à especialização), 

representando o ingresso em novos mercados, os quais tanto podem ser 

relacionados (diversificação concêntrica) ou não com as atuais 

atividades (diversificação conglomerada). De modo geral, as estratégias 

de especialização têm recebido maior atenção por parte das empresas, 

embora não seja desprezível o movimento de diversificação de alguns 

grupos. (SIFFERT FILHO; FAVEREST FILHO, 1998, p. 268) 

 

 Em Mato Grosso do Sul, a atuação da ADM do Brasil se concentra na produção 

e exportação da soja, principalmente como commodity, ou seja, proveniente de grãos e 

farelo, sua transformação em óleo ocorre em outros lugares, sendo assim, a soja 

exportada possui pouco valor agregado. 

 Em nível nacional, verifica-se que a soja é exportada também em sua maioria 

enquanto commodity, a ABIOVE (Associação Brasileira das Indústrias de Óleos 

Vegetais) estimou para o Brasil em 2011 a cifra de 22.631 milhões de dólares FOB em 

exportação, sendo 15.552 milhões de dólares provenientes da soja em grão, 5.429 

milhões de dólares do farelo de soja e 1.650 milhões de dólares do óleo de soja. Em 

volume, estima-se que 32.400 (mil toneladas) sejam exportadas em grão, 14.100 (mil 

toneladas) em farelo e apenas 1.500 (mil toneladas) industrializados como óleo que 

possui maior valor agregado em relação às duas primeiras. Com relação à possível 

rentabilidade por tonelada exportada, espera-se que o valor corresponda a 480 milhões 

de dólares/tonelada) para a soja exportada em grão, 385 milhões de dólares/tonelada 

para a exportação em farelo e 1.100 milhão de dólar/tonelada) para o óleo de soja. 
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  Analisando-se a rentabilidade por tonelada exportada, se percebe a grande 

diferença de preço entre a soja em grão, em farelo e o óleo industrializado, ou seja, o 

valor agregado ao produto exportado geralmente é baixo devido propriamente ao 

mercado em que está inserido: 

O mercado de grãos é tipicamente caracterizado como um mercado de 

commodities, sendo a busca pela minimização de custos a estratégia 

dominante. Economias de escala e capacidade de originação de grãos 

são as principais variáveis que proporcionam vantagens competitivas. 

(MARINO, SCARE; ZYLBERSZTAJN, 2002, p. 5-6). 
 

 Nesse sentido, a localização da sede e filiais da ADM do Brasil no Mato Grosso 

do Sul assume uma importância fundamental em suas estratégias, como podemos 

observar na figura 1. 

Figura 1 - Localização da sede e filiais da ADM do Brasil no Mato Grosso do Sul. 

 
Fonte: IBGE, 2005 
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A ADM do Brasil passou a operar nas cidades de Campo Grande, Caarapó, 

Maracaju, São Gabriel do Oeste e Pedro Gomes. No ano de 2009, a unidade da ADM 

localizada no município de Pedro Gomes passa também a exportar a produção da 

empresa na região, o que demonstra a intenção da mesma em expandir ainda mais suas 

atividades no estado. 

Podemos observar que a localização da empresa é estratégica visando o 

escoamento da produção para a exportação pelo porto de Paranaguá-PR pela BR 163 

que corta o estado no sentido norte-sul, sua sede está estabelecida na capital, Campo 

Grande, evidenciando que a utilização da infraestrutura urbana também é um aspecto 

relevante para estabelecer sua localização. 

Dessa forma, se apropria da estrutura construída, utilizando-se da infraestrutura 

de energia e logística oferecidas pelo Estado como estradas, portos, aeroportos e usinas 

hidrelétricas, para construir sua própria territorialidade: 

O território para tais empresas não passa daquele conjunto de pontos e 

manchas necessários para a realização de suas atividades e que lhes dá 

as possibilidades de competir eficazmente nos mercados 

internacionalizados. O uso agrícola praticado no território nacional 

então se submete, em grande parte, a uma lógica das empresas globais 

e, por conseguinte, a uma lógica global. Na medida em que tal uso é 

desigual, podemos também inferir que o território passa a ter um uso 

hierárquico e assim torna-se competitivo. (TOLEDO, 2005, p. 17) 

 

A localização e a apropriação das infraestruturas são partes fundamentais da 

lógica das empresas globais para o exercício da competitividade na busca para aumentar 

suas esferas: “A lógica do dinheiro das empresas é a lógica da competitividade, que faz 

com que cada empresa tornada global busque aumentar a sua esfera de influência e de 

ação, para poder crescer”. (SANTOS, 1999, p. 11) 

Nesse sentido, cabe destacar a atuação do Estado, subsidiando a construção e 

manutenção da infraestrutura que atenda os interesses das grandes empresas do setor 

agroindustrial como destaca Toledo (2005, p. 127): 

A construção ou melhoramento de rodovias, estradas de ferro e 

hidrovias se dá em função das necessidades e intencionalidades das 

grandes empresas, ou seja, são constituídos para seu privilegiado. 

Emerge a cooperação entre empresas atuantes no mesmo setor para a 

concretização do imperativo da fluidez e a realização das exportações. 
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 Foi nesse sentido que o Estado elaborou o Plano Diretor de Transportes do Mato 

Grosso do Sul (2000-2020) com o objetivo de construir, recuperar e duplicar rodovias 

para aumentar a integração no estado: 

O Plano Diretor de Transportes de Mato Grosso do Sul, bem como 

todo o sistema de planejamento do Estado, prevê a evolução 

econômica estadual por um período de 20 anos (2000 a 2020). Assim 

sendo, com as propostas de construção, recuperação, manutenção e 

duplicação de rodovias (em cerca de 3.500 km), para uma ligação 

efetiva entre os diversos pólos de desenvolvimento do Estado e desses 

com as regiões produtoras, possa ser aumentada a eficiência dos 

transportes de modo a permitir a expansão da fronteira agrícola e o 

surgimento de novos pólos produtivos no estado. (GARDIN, 2008, p. 

89) 

 

 Os esforços do Estado na manutenção e ampliação da malha rodoviária pode ser 

compreendido quando observamos que 69% dos produtos são exportados por este 

modal em Mato Grosso do Sul. (GARDIN, 2008) 

É a partir da análise da infraestrutura constituída que o planejamento em 

logística se norteia, assumindo um papel importante por aumentar a eficiência através 

da otimização de rotas, dos recursos, do tempo de percurso e da gestão no 

armazenamento e movimentação de informações e mercadorias. (SILVEIRA, 2009) 

Uma infraestrutura eficiente de transportes é necessária para escoar a produção, 

pois, a atuação das tradings se concentra na produção e exportação da soja, 

principalmente como commodity, ou seja, proveniente de grãos e farelo, sua 

transformação em óleo ocorre principalmente em outros estados e até mesmo fora do 

país como é o caso da China. 

 Por isso, a utilização de fixos3 se torna indispensável, uma vez que a produção 

no território se dá na perspectiva de uma lógica global, ou seja, a produção dos campos 

brasileiros atende principalmente às demandas do mercado internacional. Quanto aos 

países de destino da soja produzida no Brasil, se localizam principalmente na União 

Européia, como no caso da França e da Alemanha, servindo principalmente para a 

alimentação dos rebanhos da pecuária intensiva, e na Ásia, a China vem se 

configurando como grande importadora dessa matéria-prima, utilizando-a como 

principal fonte de proteína na sua dieta e abastecendo as indústrias agroalimentares. 

De maneira geral, as estratégias da ADM do Brasil e demais empresas do setor 

agroindustrial se concentram na redução dos custos de logística como o transporte e a 

armazenagem dos grãos, sendo esse o principal diferencial na concorrência entre as 
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empresas do setor. Por isso, como já dito, as tradings em Mato Grosso do Sul se 

localizam às margens da BR 163, escoando sua produção para o porto de Paranaguá-PR 

por onde a soja é exportada. 

 A partir dos anos 2000, a ADM do Brasil expandiu consideravelmente sua 

produção e capacidade de processamento para a exportação no estado de Mato Grosso 

do Sul. Entre os fatores, podemos destacar a crescente demanda do mercado 

internacional, de lucratividade, incentivos fiscais e a recuperação de importantes 

rodovias no estado que possibilitaram maior e mais rápido escoamento da produção. 

 A soja é exportada do estado como comodity (em grão ou farelo), cujos preços 

são fixados nas Bolsas de Mercadorias internacionais, que leva em conta os movimentos 

de demanda e oferta no mundo. Existindo grande flutuação de preços o que torna muito 

difícil estimar a receita que será obtida, assim, o estado produtor pode ser afetado por 

perdas substanciais e repentinas. 

É nesse contexto que Mato Grosso do Sul vem aumentando significativamente 

suas exportações sob a liderança da ADM do Brasil, que entre 2004 e 2014 mais que 

quadruplicou seus valores exportados do estado. (Ver gráfico 1). 

Gráfico 1 - Evolução das exportações da ADM, Bunge e Cargill (em US$ F.O.B) no 

Mato Grosso do Sul. 

 

Fonte: SECEX /MDIC, Organizado por: Thiago da Silva Melo. 
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 A partir da análise dos dados apresentados no gráfico 1, podemos perceber o 

intenso crescimento dos valores exportados na última década, mesmo com a crise de 

2008. 

 O crescimento das exportações foi possível pelo aumento da produtividade em 

função de avanços técnico-científicos aliados a novas políticas e planos econômicos que 

possibilitaram a expansão das unidades produtivas e de armazenagem da empresa no 

estado. 

Considerações finais 

A dinâmica de ordenamento espacial promovida pela ADM do Brasil e pelos 

demais grupos ligados ao complexo da soja em Mato Grosso do Sul está diretamente 

relacionada à territorialidade econômica que exercem, essa territorialidade se evidencia 

na escolha da melhor logística para exportação, no conhecimento de como exportar a 

mercadoria e como alcançar a melhor competitividade, sendo resultado de estratégias 

espaciais que são adotadas pelas mesmas em nível global. 

A análise dos dados levantados mostrou que a ADM do Brasil tem expandido 

sua atuação no estado e intensificado a competitividade com os demais grupos, o que 

pode ser percebido com o crescimento dos valores exportados na última década. 

 A escolha da localização de sua sede e filiais é parte fundamental de suas 

estratégias competitivas, por isso, em Mato Grosso do Sul, verificamos que estão 

localizadas junto à BR 163, principal corredor de exportação para o porto de Paranaguá-

PR, e sua sede na capital do estado, Campo Grande, mostrando que a possibilidade de 

utilização da infraestrutura urbana também é um aspecto relevante. 

 Dessa forma, a ADM do Brasil assumiu grande importância e passou a exercer 

influência constituindo sua territorialidade, formando redes de logística, armazenagem e 

unidades de industrialização sempre ligadas a estratégias globais. 
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Notas de fim: 

 Para Santos (2002), os fluxos são movimentos, energia, transportes, informações, 

comunicações e os serviços. Outros fluxos ocorrem, ainda, em planos abstratos, como 

os fluxos de capital e remessas de lucro, as informações que circulam o mundo. 

2 Sobre a definição das tradings e suas diferenças perante as demais empresas, Fajardo 

(2007, p. 265) é mais elucidativo: “O que distingue a ação de uma trading agrícola das 

demais empresas são as operações comerciais voltadas principalmente a 

comercialização de commodities agrícolas. Entre essas commodities, o peso da 

comercialização da soja é evidente. E as principais tradings do mercado de soja são 

algumas multinacionais do agronegócio, verdadeiras empresas globais concentrando a 

comercialização do produto no Brasil.” 

 
3 Conforme evidenciado por Santos (2002), de todos os objetos que existem em uma 

cidade, aqueles que estão fixados no solo, como os prédios, estradas, pontes e demais 

construções humanas são os fixos. Os elementos fixos são os objetos físicos 

propriamente ditos, como prédios, por exemplo. 
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ÁREAS NATURAIS PROTEGIDAS: A PAISAGEM 

NA ROTA DAS EMOÇÕES – MA-PI-CE - BRASIL 

Natural protected areas: Landscape in the route of emotions – MA-PI-CE – Brazil 

Rita de Cássia Pereira de Carvalho89 

Mauro José Ferreira Cury90 

 

Eixo Temático: Multiterritorialidade, Territórios Transfronteiriços, Cultura e Turismo 

Resumo 
O artigo aborda os conceitos de território e como o homem atua como agente territorializador, 

nas Áreas Naturais Protegidas. O objetivo é a apresentação das potencialidades da paisagem em 

Unidades de Conservação, em especial, no Parque Nacional - PARNA dos Lençóis 

Maranhenses, Área de Proteção Ambiental - APA Delta do Parnaíba e PARNA de Jericoacoara. 

A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica de textos e documentos sobre Unidades de 

Conservação. No decorrer do texto é apresentado o potencial paisagístico das áreas naturais para 

o desenvolvimento da atividade turística praticada no roteiro turístico Rota das Emoções, que 

abrange os estados do Maranhão, Piauí e Ceará. 

Palavras-chave: Paisagem; Territorialidades; Rota das Emoções. 

  

Abstract 
The article discusses the territory of concepts and how man acts as territorializador agent in 

Protected Natural Areas. The aim is the presentation the landscape of potentialities in Units of 

Conservation, particularly in the National Park - PARNA Lençóis Maranhenses Environmental 

Protection Area - APA Parnaiba Delta and PARNA Jericoacoara. The methodology consisted of 

bibliographical review of texts and documents on Conservation Units of. Throughout the text is 

shown landscaped potential of natural areas for the development of tourist activity practiced in 

Keywords: Landscape; Territoriality; Rota das Emoções. 
the sightseeing tour Route of Emotions, which covers the states of Maranhão, Piauí and Ceará. 

 

Introdução  

Este artigo tem como objetivo principal apresentar as potencialidades das áreas 

naturais protegidas e suas relações com o território, bem como a realização de 

inferências conceituais com os principais autores da área, e como o turismo se apropria 
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dos espaços conferindo a eles status de territórios, à medida que esse se apropria das 

áreas naturais protegidas. 

A metodologia utilizada foi de revisão bibliográfica sobre temas que versaram 

sobre território e suas relações, além disso, foi realizada uma abordagem sobre os 

marcos institucionais que regem sobre a conservação de áreas naturais, em especial a 

criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC e suas 

categorias.  

Ao longo do texto será abordado o potencial paisagístico das áreas naturais 

protegidas inseridas na Rota das Emoções, que abrange o Parque Nacional dos Lençóis 

Maranhenses – MA, Área de Proteção Ambiental Delta do Parnaíba – MA, CE e PI e 

Parque Nacional de Jericoacoara – CE (ver Figura 1).  

 

Figura 1 – Áreas Naturais Protegidas 

 

Fonte: ICMBio, 2016 

 

O artigo apresenta no primeiro tópico conceitos a respeito de território e suas 

relações, em seguida é abordado os marcos instituições sobre as Unidades de 

Conservação, e finda com uma mostra sobre as áreas naturais protegidas que compõem 

a Rota das Emoções. 

 

Território: bases conceituais 

Entender o meio ambiente significa compreender suas extensões, permutas e 

relações no espaço. Para Viera e Weber (1997, p. 63) o meio ambiente é definido como 

“um conjunto de meios naturais [...] ou artificializado da ecosfera onde o homem se 

instalou e que ele explora, que ele administra. Bem como o conjunto dos meios não 

submetidos à ação antrópica e que são considerados necessários à sua sobrevivência”.  
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Os homens se organizaram no espaço de acordo com as suas particularidades e 

por conseguinte vários territórios são concebidos para atender suas especificidades. 

Assim, na Geografia Política (tradicional) o território adquiri materialidade conforme a 

apropriação e dominação dos espaços naturais e daquilo que é construído pelos 

indivíduos (SOUZA, 2002). 

Nesse sentido, o território é formado com a organização espacial das sociedades 

estabelecidas pela apropriação e as relações de poder. Para Santos (1994, p.78) o 

território “[...] significa objetos, ações e a constituição de redes, podendo ser 

compreendido como sinônimo de espaço geográfico socialmente organizado [...]”.  

 Num aporte objetivo, o território tem sua formação atrelada ao espaço, e em que 

este é antecessor ao território. O resultado da ação é intermediada/realizada por 

indivíduos ativos que se apropriam de forma concreta ou absoluta em diversas escalas, 

ou seja, é realizada a territorialização do espaço (RAFFESTIN, 1993). 

 O espaço, além de compreender o território, abarca também a paisagem, e se 

refere a tudo que a visão pode alcançar, e é passível da compreensão individual do 

observador, ou seja, é o conjunto de formas que manifestam legados que representam 

consecutivas relações entre homem e natureza.  

 Bertrand diz que: 

A paisagem não é a simples adição de elementos geográficos 

disparatados. É, numa determinada porção do espaço, o resultado da 

combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, 

biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente, uns sobre os 

outros, fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em 

perpétua evolução (BERTRAND, 2007, p. 7-8). 

 

 A paisagem é uma junção de elementos físicos, biológicos e sociais que 

interagem de forma mutua e consequentemente a produzem de forma indissociável, ou 

seja, é preciso pensar na paisagem não somente como o natural, mas também como a 

sua integração à medida que ocorre as ações antrópicas.  

Assim, qualquer ação ou prática produz relações entre os envolvidos, que podem 

estar organizados em grupos, organizações ou comunidades. As relações resultantes tem 

o poder como ponto focal, ou seja, o dinamizam para que sejam materializados. A 

construção do território é embasado em vários níveis, relações sociais e conflitos nas 

esferas econômicas, políticas, sociais e culturais, e que transitam do concreto ao abstrato 

com a finalidade do poder (SAQUET, 2003). 
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Pensar nas diversas relações e disputas a que está inserida o território, confere a 

este, também, status de identidade e apropriação, uma vez que são estabelecidas pelo 

homem à medida que ele utiliza o território. Milton Santos diz que: 

O território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto 

de sistemas naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo 

homem. O território é o chão e mais população, isto, é uma identidade, 

o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território 

é a base do trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais e 

da vida, sobre os quais ele influi. Quando se fala em território deve-se, 

pois, de logo, entender que se está falando em território usado, 

utilizado por uma dada população [...] (2000, p. 96). 

 

Ao se abordar o poder, é importante ressaltar que não existe território sem limite 

ou fronteira, que resulta com as disputas entre os homens para reafirmação do poder das 

suas relações (HOWARD, 1920 apud HAESBAERT, 2010). 

Pensar o território numa perspectiva materialista, Raffestin afirma que: 

O território [...] não poderia ser nada mais que o produto dos atores 

sociais. São atores que produzem o território, partindo da realidade 

inicial dada, que é o espaço. Há portanto um “processo” do território, 

quando se manifestam todas as espécies de relações de poder, que se 

traduzem por malhas, redes e centralidades cuja permanência é 

variável mas que constituem invariáveis na qualidade de categorias 

obrigatórias (1993, p. 7-8). 

 

A materialidade vinculada ao conceito de território como resultado das relações 

em que “[...] o espaço representado não é mais o espaço, mas a imagem do espaço, ou 

melhor, do território visto e/ou vivido. É em suma, o espaço que se tornou o território de 

um ator, desde que tomado uma relação social de comunicação” (RAFFESTIN, 1993, p. 

147).   

Ao se abordar a vivência do território é percebido o abstrativismo conceitual, 

mas o se pensar nas relações e interações é percebido o produto disso, principalmente na 

maneira como se tem organizado e articulado, e até mesmo se apropriado de áreas 

naturais protegidas. O homem se apropria, domina os espaços, e os transforma em seus 

territórios por meio do poder e assim é adquirido o caráter de identidade e apropriação 

conforme a sua pluralidade.  
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Áreas Naturais Protegidas: marcos institucionais 

 A fragilidade de ambientes naturais viabiliza a preocupação com a conservação 

de áreas com relevante interesse biológico e físicos. Esse conceito de conservação tem 

início nos Estados Unidos com a criação do Parque Nacional de Yellowstone em 1872, 

que objetivou a preservação da paisagem natural e selvagem, seu significado histórico e 

a potencialidade para o lazer.  

No Brasil, os primeiros passos para conservação da natureza tem início em 1937, 

com a criação do Parque Nacional do Itatiaia, localizado entre os Estados de Minas 

Gerais e Rio de Janeiro e, em seguida com a criação do Parque Nacional do Iguaçu e o 

Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em 1939. A concepção dessas áreas protegidas 

tem seus pressupostos na conservação das paisagens de relevante beleza cênica 

(MOREIRA, 2011). 

 Após a criação desses parques no Brasil, outras leis foram criadas com o 

objetivo de conservação, como a Lei Federal nº 4.771/65 de criação do Código Florestal 

e embasa a criação de parques, reservas biológicas e florestas nacionais, estaduais e 

municipais. A Lei nº 5.197/67 dispõe a respeito da proteção da fauna e a criação de 

reservas biológicas nacionais, estaduais e municipais; a Lei nº 6.513/77 sobre a criação 

de áreas especiais e de locais de interesse turístico; a Lei 6.902/81 cria mais duas novas 

categorias: estações ecológicas e áreas de proteção ambiental. A Lei nº 6.938/81 dispõe 

sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e a Lei nº 7.804/89 institui as reservas 

extrativistas (CAMPOS, 2004).  

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC 

instituído pela Lei 9.985 de 18 de julho de 2000, estabelece critérios e normas de 

criação, implantação e gestão das Unidades de Conservação – UCs, e dispõe sobre os 

objetivos, diretrizes, atribuições, categorias, criação, implantação e gestão das UCs, 

incentivos, isenções e penalidades, reservas da biosfera, disposições gerais e transitórias 

(BRASIL, 2000). 

Conforme o artigo 2º do SNUC, entende-se por UC como “espaço territorial e 

recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais 

relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e 

limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias 

adequadas de proteção” (BRASIL, 2000). 
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Assim, as UCs buscam conservar áreas naturais de relevante importância 

paisagística e beleza natural, proteção dos ecossistemas, e também são relevantes 

instrumentos para a pesquisa, a educação ambiental e no desenvolvimento do turismo 

sustentável, claro que de acordo com o plano de manejo e com a administração da UC e 

que visem o desenvolvimento adequado com a comunidade de forma integrada e 

igualitária. A implantação de uma UC por iniciativa do poder público tem a finalidade 

de garantir a proteção de áreas naturais ameaçadas e fragilizadas pela ação antrópica.  

Conforme os objetivos do SNUC, deve contribuir para a conservação dos 

ecossistemas e paisagens pouco alteradas, proteção de espécies ameaçadas de extinção,  

uso orientado para o desenvolvimento sustentável e com condições para a realização de 

atividades de educação e interpretação ambiental e da prática do turismo de contato com 

a natureza e com a valorização de forma econômica e social da diversidade biológica; 

incentivar atividades de pesquisa ambiental e proteção dos recursos naturais para a 

subsistência de populações tradicionais e da sua cultura (BRASIL, 2000).  

Conforme o artigo 6º do SNUC, para a sua gestão é composta pelo Ministério do 

Meio Ambiente, órgão central e responsável pela coordenação do sistema, o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, órgão consultivo e deliberativo que 

acompanha a implementação do sistema, e como órgãos executores o Instituto Chico 

Mendes e o Ibama, órgãos estaduais e municipais responsáveis pela implementação do 

SNUC, auxiliar nas propostas de criação e administração das unidades de conservação 

nas suas esferas de atuação, e podem ser divididas em dois grupos: Proteção Integral e 

Uso Sustentável (BRASIL, 2000). 

 As Unidades de Conservação de Proteção Integral versam sobre a preservação 

da natureza e é permitido somente o uso indireto dos recursos naturais, tais como a 

visita pública com fins educacionais e a pesquisa e as suas atividades são orientadas 

conforme estabelecido pelo plano de manejo. As categorias que fazem parte dessa 

unidade são as Estações Ecológicas, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento 

Natural e Refúgio de Vida Silvestre. 

Enquanto, as Unidades de Uso Sustentável tem como objetivo equilibrar a 

conservação da natureza com o uso parcial dos recursos naturais, de maneira planejada e 

conforme o regulamento, ou seja, o Plano de Manejo. Nessa unidade estão inseridas as 

categorias de Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Biológico, 
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Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

 O uso dessas categorias para fins educacionais e de pesquisas deve ser orientado 

conforme os objetivos previstos em sua criação. Entretanto, é necessário que o plano de 

manejo esteja de acordo e seja instituído democraticamente aos objetivos tanto da 

conservação quanto do seu desenvolvimento econômico igualitário. 

Rota das Emoções: o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, Área 

de Proteção Ambiental Delta do Parnaíba e Parque Nacional de 

Jericoacoara  

O roteiro turístico Rota das Emoções é resultado do programa de regionalização 

do turismo brasileiro, proposto pelo Ministério do Turismo e com os objetivos 

estabelecidos na Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, que busca a promoção e 

consolidação do turismo como um fator de desenvolvimento sustentável, para a geração 

de renda e manutenção do patrimônio natural, cultural e turístico brasileiro.  

Essa política surge como vetor para desenvolver e fortalecer o turismo interno e 

de forma descentralizada para o desenvolvimento econômico e social. A Rota das 

Emoções teve suas ações implementadas e, também, são coordenadas pelo Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, e o roteiro abrange três 

UC’s de relevante potencial paisagístico para o turismo: Parque Nacional dos Lençóis 

Maranhenses, Área de Proteção Ambiental Delta do Parnaíba e Parque Nacional de 

Jericoacoara. 

A Rota das Emoções utiliza a paisagem das UC’s como atrativo turístico, a 

medida que acontece a ação antrópica, a paisagem adquire novas características e o 

espaço é territorializado. Assim, devido a sua relevância paisagística e suas 

características peculiares, o território é apropriado pelo homem e é utilizado pelo 

turismo. 

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses – MA (ver Quadro 01) tem sua 

criação datada de 02 de junho de 1981, está localizado na região do litoral oriental 

maranhense e parte de sua extensão é coberta por uma vasta área de dunas de areia, que 

com a ação eólica produz efeito visual que lembra grandes lençóis (ver Figura 01). 
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Quadro 3 – Informações do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses  

Bioma Marinho Costeiro 

Área 155.000 hectares  

Diploma legal de criação Decreto nº 86.060, de 02 de junho de 1981 

Plano de Manejo Sim 

Unidade Gestora IBAMA Maranhão 

Municípios Primeira Cruz, Santo Amaro e Barreirinhas 

Fonte: Plano de Manejo do PARNA Lençóis Maranhenses, 2002 

 Conforme estabelecida no SNUC é permitido a essa categoria de unidade de 

conservação que sejam realizada atividades de pesquisa e visitas educacionais desde que 

estabelecidas no plano de manejo. 

 

Figura 2 - Paisagem do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses 

 

Fonte: ICMBio, 2016 

 

No plano de manejo do parque é descrito as atividades conflitantes como a pesca 

artesanal, pesca industrial, corte do mangue e extrativismo, tais atividades provocam 
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alterações no ecossistema e na paisagem, e consequentemente prejudicam as atividades 

de uso público como banho, camping, caminhada, passeios náuticos, surf, windsurfe 

(PLANO DE MANEJO, 2002).  

Nesse sentido, a criação do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses 

potencializou o aumento do fluxo de visitantes e o incrementou o desenvolvimento do 

turismo na região devido ao seu potencial paisagístico e aos atrativos naturais. No 

entanto, é necessário planejar e operacionalizar as atividades em consonância com o 

plano de manejo, e suas ações devem ser estabelecidas para que as comunidades sejam 

beneficiadas e participantes no processo. 

A Área de Proteção Ambiental (APA) Delta do Parnaíba (ver Quadro 02) 

abrange os estados do Maranhão (Araioses e Tutoia), Piauí (Ilha Grande, Luís Correia e 

Parnaíba) e Ceará (Barroquinha e Chaval). 

 

Quadro 2 – Informações da APA Delta do Parnaíba  

Bioma Marinho Costeiro 

Área 307. 590,51 hectares 

Diploma legal de criação Decreto s/nº de 28 de agosto de 1996. 

Plano de Manejo Sim 

Unidade Gestora IBAMA 

Municípios Água Doce, Araioses, Barroquinha, Cajueiro da Praia, 

Chaval, Ilha Grande, Luís Correia, Parnaíba, Paulino Neves 

e Tutóia. 

Fonte: ICMBio, 2016 

 

 Conforme o Plano de Manejo os objetivos da APA Delta do Parnaíba visam a 

proteção dos deltas do rios Parnaíba, Timonha e Ubatuba e seus componentes, no caso a 

fauna, flora e complexo dunar, proteção de mata aluviar e recursos hídricos, melhoria na 

qualidade de vida das populações residentes, claro que suas atividades sejam orientadas 

para o desenvolvimento econômico local, fomentar o turismo ecológico e educação 

ambiental e a preservação das culturas e tradições locais. 

Assim, é notável a riqueza natural e a potencialidade para o desenvolvimento de 

atividades relacionadas ao turismo, e para essa atividade é possível desenvolver 
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variados segmentos em virtude dos atrativos naturais, tais como observação de fauna, 

turismo de base comunitária, ecoturismo, turismo de aventura (ver Figura 02).  

 

Figura 3 - Paisagem da APA Delta do Parnaíba 

 

Fonte: Brito, 2013 

 

No entanto, o que se percebe é o desenvolvimento de um turismo tradicional e 

predatório, sem a realização de planejamento, nem mensuração das intervenções 

negativas que esta atividade provoca no meio ambiente. Apesar de possuir plano de 

manejo, mesmo que desatualizado, e a sede do órgão administrativo está localizada no 

município de Parnaíba, os recursos humanos são mínimos para a fiscalização das 

atividades predatórias. 

O Parque Nacional de Jericoacoara (ver Quadro 03) está localizado no estado do 

Ceará, em especifico nos municípios de Cruz e Jijoca de Jericoacoara. 
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Quadro 3 – Informações do Parque Nacional de Jericoacoara 

Bioma Marinho Costeiro 

Área 8.862,89 hectares 

Diploma legal de criação Decreto s/nº de 04 de fevereiro de 2002. 

Plano de Manejo Sim 

Unidade Gestora IBAMA 

Municípios Cruz e Jijoca de Jericoacoara 

Fonte: ICMBio, 2016 

 

O Parque almeja a preservação e conservação dos ecossistemas inerentes do 

bioma, viabilizar a preservação dos recursos naturais e o controle do uso público, 

principalmente no que tange a pesquisa e a educação ambiental, para salvaguardar para 

as futuras gerações, e de forma que a comunidade esteja inserida no processo de 

desenvolvimento (ver Figura 03). 

 

Figura 4 - Paisagem da comunidade do PARNA de Jericoacoara  

 

Fonte: Secretaria de Turismo do Ceará, 2016 

 

O Parque Nacional de Jericoacoara possui atrativos naturais que o institui fama 

internacional no campo do turismo. Entretanto, o turismo ser pratico de forma 

ecológica, a fim de evitar o uso predatório dos recursos naturais, além disso, a atividade 

deve estar em consonância com o plano de manejo e ser realizado de forma integrada 

para a equidade do desenvolvimento econômico.  



 
512 

Considerações Finais  

O homem é um ser que se apropria, domina e transforma o espaço. Na medida 

em que ele analisa as potencialidades paisagísticas existente no espaço onde se localiza, 

surge o interesse de explorá-lo e assim, intensas e complexas relações sociais e 

econômicas se estabelecem, promovendo a territorilização daquele espaço. Esta noção 

pode ser aplicada para as Áreas Naturais Protegidas, pois nelas as potencialidades 

paisagísticas assumem grande relevância por apresentarem tesouros naturais e 

históricos. 

 As UC’s descritas ao longo do texto fazem parte do SNUC e possuem plano de 

manejo para o ordenamento e desenvolvimento de suas atividades. Tal documento tem 

importância, pois ele abrange as normas técnicas e práticas que devem ser realizadas e 

ao mesmo tempo fiscalizadas tanto pelos órgãos administrativos quanto pela 

comunidade, em conformidade dos seus interesses.  

 As três categorias de UC’s verificadas no texto sofrem influência da ação 

antrópica e por isso têm propiciado o desenvolvimento do turismo, materializado como 

um agente capaz de promover novos territórios e novas territorialidades, como no caso 

apresentado a Rota das Emoções.  

Entretanto, o desenvolvimento desse roteiro turístico deve ser realizado em 

consonância com o que está descrito no plano de manejo de cada unidade. Uma 

alternativa para que essas atividades sejam abordadas de forma responsável seria a 

concepção de um plano de manejo integrado para o uso das áreas.   

 Destarte, as atividades como o turismo podem ser planejadas e desenvolvidas 

integralmente propiciando a equidade no desenvolvimento econômico, sendo viável 

para as populações inseridas nesse contexto.  
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A PAISAGEM URBANA AO OLHAR DA RUA 

The urban landscape the street look 

 

Alberto Alves da Rocha91 

Bruna Caroline Rodrigues da Rocha92 

 

Eixo Temático: Multiterritorialidade, Territórios Transfronteiriços, Cultura e Turismo 

Resumo 
A paisagem urbana percebida na rua Taquari, na Vila Nova em Londrina, é uma representação 

da paisagem dos bairros abaixo da linha do trem que até a década de 1980 foi estigmatizada por 

ser habitat da classe média baixa e classe baixa. A observação da paisagem é um processo de 

entendimento da ação temporal e locacional do objeto construído, que pode emitir diferentes 

significados para diferentes observadores. Deve ser olhada individualmente e compreendida 

globalmente, no seu período atual e no seu contexto histórico. Os significados quando captados 

pelo observador conduzem a relação dele com a cidade. O olhar acurado deve ser capaz de 

entender e descrever as características específicas exigidas para uma análise histórica ou social, 

sob a perspectiva do observador. A paisagem urbana é um espaço humanizado, construído e 

transformado por pessoas que agregaram algo inovador e diferente, em uma linha do tempo 

traçada no espaço físico, representando cada momento vivido, edificado e transformado. 

Palavras-chave: Paisagem Urbana; Percepção; Imagem. 

 

Abstract 
The urban landscape perceived in Taquari street, in Vila Nova Londrina, is a landscape 

representation of the neighborhoods below the railway line that until the 1980s was stigmatized 

for being habitat of the lower middle class and lower class. The observation of the landscape is a 

process of understanding the temporal and locational action of the constructed object, which can 

emit different meanings for different observers. It must be looked at individually and 

understood globally in its current period and in its historical context. The meanings when 

captured by the observer lead to his relationship with the city. Accurate look should be able to 

understand and describe the specific characteristics required for a historical or social analysis, 

from the perspective of the observer. The urban landscape is a humanised space, built and 

transformed by people who added something new and different in a timeline drawn in physical 

space, representing each moment lived, edified and transformed. 

Keywords: Urban landscape; Perception; Image. 
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Introdução 

A partir da década de 1960, iniciou-se uma mudança drástica na paisagem 

urbana brasileira, o país consolidou sua entrada no uso de tecnologias visando o 

desenvolvimento. O hambúrguer já fazia parte do nosso habito alimentar, junto com os 

supermercados que deram início ao consumo por impulso facilitados pelo marketing 

que inaugurava sua época. A capital saiu do Rio de Janeiro, as pessoas passaram a 

praticar cooper para não engordar; o acesso ao mundo ficou mais rápido e prático, foi o 

princípio do processo mais intenso de modificação da paisagem moldando-a conforme 

as novas questões mundiais. 

O desenvolvimento econômico é um processo capaz de mudar, também, a 

paisagem, de modo quase instantâneo ou a longo prazo. Acontece em ondas, não em 

todos os lugares e não ao mesmo tempo; sua passagem deixa para trás uma paisagem 

cheia de irregularidades, locais com prosperidade e outros não. O mundo não é plano, 

liso e uniforme e o desenvolvimento é impedido por essa rugosidade para não acontecer 

uniforme e nem linear em nenhuma escala geográfica, as relações socioespaciais se 

articulam de forma desigual e combinada, onde uma região precisa perder para que a 

outra possa ganhar. São as contradições nos sistemas sociopolítico e econômico que 

promovem a apropriação dos espaços produzidos, por vezes desconsiderando as 

condições sociais. 

 

Desenvolvimento 

Diante da teoria de Perroux (1977) entendemos que o acontece na Região 

Metropolitana de Londrina onde o desenvolvimento as atividades econômicas se 

concentram criando uma cidade polo, que vê aumentar a taxa de urbanização por atrair 

mão de obra especializada para a produção de bens de consumo e serviços. A 

localização geográfica, a trajetória dos representantes políticos, as condições 

econômicas em diversos períodos e as condições de solo e clima aptas para a produção 

agrícola com uso de tecnologia atualizadas, facilitaram a colocação da cidade de 

Londrina em uma posição de atratora de consumo e produtora de recursos e produtos. 

Nessa direção de desenvolvimento Londrina trabalhou bem o planejamento de 

marketing urbano e, segundo Vainer (2000, p. 78), a capacidade dos dirigentes públicos 

em vender os atributos socioeconômicos e espaciais da cidade para o mercado global de 
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tecnologia foi eficiente para torná-la uma cidade-competitiva, apta a receber 

investimentos externos, oferecendo recursos logísticos, tecnológicos, mão de obra 

qualificada e agregando outros atributos considerados positivos e valorizados nas 

escolhas locacionais. Um processo que mudou e direcionou a construção da paisagem 

urbana de Londrina. 

A mudança na paisagem urbana, não é influenciada somente de fatores locais, 

deve-se considerar os fatores regionais, nacionais e até globais. Haverá sempre um 

momento ou ponto externo capaz de gerar o desequilíbrio no complexo urbano e 

estimular o crescimento ou a decadência de um bairro, a variação do quantitativo da 

população poderá ser o fiel da balança para medir o ritmo e dar a direção da mudança da 

malha urbana. E havendo disponibilidade cabe utilizar outras variáveis, como a 

movimentação na migração intraurbana. 

Londrina é uma cidade jovem, criada na década de 1930 sob uma fustigada 

ordem de expansão territorial e econômica período que o crescimento agrícola se dava 

no sentido horizontal e antes da revolução verde quando o potencial produtivo iniciou 

seu crescimento vertical, tinha a função de servir de base urbana e mercadológica para a 

comercialização da produção agrícola, fornecimento de ferramentas e insumos, saúde e 

escritório dos agenciadores da Companhia de Terras do Norte do Paraná. 

A forma com que se dá a ocupação do espaço urbano é que define o preço da 

terra, Villaça (1998) explica que um bairro destinado a abrigar condomínios fechados, 

com terrenos espaçosos, terá seu preço de venda majorado, por outro lado, em um bairro 

popular o preço do terreno não atinge tais proporções. 

A princípio o ordenamento espacial da malha urbana londrinense foi 

determinado pela condição social. Diferente da situação atual, devido as leis de 

destravamento de créditos, a ocupação e uso do solo residencial de Londrina está 

estabelecida pela condição econômica na facilidade de acesso ao crédito. Esses 

fenômenos urbanos vistos pela perspectiva ambiental obedece ao controle dos 

administradores da cidade ou da comunidade urbana, pela perspectiva social esse 

controle segrega as famílias incapazes de produzir renda para aquisição de um lar, 

destinando-lhes às favelas ou o afastamento da moradia do espaço de produção da renda 

– o recolhimento de latas, papelão, prestação de pequenos serviços manuais, entre 

outros. 
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Entendemos que o espaço é como uma folha em branco esperando para ser 

preenchida conteúdos que dão sentido e humaniza a base estrutural e mantenedora da 

sociedade; é através desses conteúdos as pessoas interpretam, percebem e usam o 

espaço. A paisagem é percebida por uma relação única entre o meio e o observador. 

Este seleciona, organiza e dota de sentido aquilo que vê e, assim, cria a imagem do 

espaço e entende a paisagem. A diferença entre a imagem e a paisagem pode estar na 

tangibilidade dessa que pode representar a outra; quando falamos de paisagem, falamos 

das imagens o que os nossos olhos captam e atribuímos significados conforme os nossos 

sentimentos. 

Para Lynch (2011) a paisagem urbana pode emitir diferentes significados para 

diferentes observadores. Trata-se de uma relação entre a perspectiva histórica do 

observador e a perspectiva da cena. Esses significados captados pelo observador 

contribuem na sua relação com a cidade. Alguns observadores tem hábitos noturnos, 

outros são diurnos e as vezes a paisagem se tornam um borrão pouco percebido diante 

rotina, das práticas multitarefas e atualmente a conectividade dos aparelhos eletrônicos. 

A paisagem, pano de fundo das nossas ações cotidianas, está cheia de 

significados, reproduz as normas culturais, os valores estabelecidos pela sociedade. É 

objeto de análise do visível e sensível à observação, desde a descrição do ambiente a 

rede de relações que conectam o passado e o presente da população ao território. É 

vista, sentida e descrita na sua surgência que liga espaço e permanece no tempo, 

portanto é espacial e temporal. A definição do conceito de paisagem apresenta 

diferentes abordagens nas diversas escolas da ciência geográfica, carregando consigo 

uma complexidade de definição, que desenvolveram diferentes concepções e 

abordagens metodológicas que ora convergem para em seguida divergir. Criando pontos 

comuns e particularidades que as distinguem. 

Este trabalho trata de entender as formas com que as pessoas percebem 

diretamente a paisagem em sua dimensão espacial. Lívia de Oliveira (2000), citando 

Selltiz et alii (1974), a paisagem é percebida de forma direta e indireta. Esta pode ser 

observado por fotografias, desenhos, imagens, escritas e pintura. A forma direta está na 

pessoa em observar, visualizar e sentir os elementos naturais, os elementos construídos, 

o visível e os não visível, a si mesmo e as outras pessoas. Ainda segundo a autora, 

citando Gibson, são dois processos de percepção de reconhecimento do mundo visual da 

paisagem. O primeiro percebe a espacialidade do mundo definido por cores, superfícies, 
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bordas, formas e interstícios. O segundo processo é a percepção seletiva, apontando 

para as coisas úteis e significativas, no mundo dos objetos, lugares, sinais e símbolos 

escritos, amparados em uma superfície contínua ou um conjunto de superfícies 

contíguas, que dá o chão, a base da paisagem. 

A paisagem como representação mental não é a paisagem real, ela é produzida 

pelo modo de observar, ao passo que a pessoa identifica os objetos e estabelece as 

diferenças entre eles. As percepções da paisagem tornam-se diferenciadas na abstração 

do ponto de vista construído pelas referências culturais. A paisagem percebida assume 

significados diferentes para cada observador que sofre com a temporalidade e a 

espacialidade da paisagem observada de diferentes ângulos espaciais, não existe sem o 

observador. Para Bertrand (1995) a paisagem é um produto social resultado da história 

local ou regional impresso na história pela diversidade cultural. 

A paisagem humanizada é a manifestação dos momentos da natureza observada, 

transformada pela intervenção e pelos olhos das pessoas. O espaço humanizado grava 

na paisagem a história que se desenvolve através das edificações e exprime um conjunto 

de formas escolhidas para representar as relações entre o ser humano e a natureza, 

reagindo dialeticamente entre si e criando um espaço único, indissociável e em 

constante evolução. 

Aos olhos das pessoas que vivem e viveram naquele lugar, as alterações pela 

intervenção humana, mantém-se quase intacta diante dos desgastes sofrida pelo tempo. 

A variação não é sentida de imediato visto que as mudanças na paisagem não acontecem 

em um só momento. Assim sendo, a paisagem está no lugar, na região e no território, é 

a concretização do espaço no tempo.  

A paisagem urbana é um espaço humanizado, em uma linha do tempo traçada no 

espaço físico, representando cada momento vivido, edificado e transformado. Ela é 

percebida a partir dos espaços livres, praças e ruas. Este estudo é de uma paisagem para 

os olhares e sentimentos, uma expressão física, sem aprofundar no contexto cultural e 

na transformação do meio, sob a perspectiva da construção mental do espaço percebido 

e analisado que está, além da dimensão visível, nos resultados das atividades humanas 

na transformação do espaço, nos valores pessoais, nas relações, nas atitudes e na 

vivência do entorno, que para Lynch (2011) pode apresentar forte significado 

expressivo de forma positiva ou negativa. O autor utiliza de cinco elementos estruturais 

para explicar o ambiente urbano, 1) Limites, são barreiras físicas ou conceituais que 
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separam os espaços urbanos; 2) Pontos Nodais, são locais de atração de chegada, 

encontro, saída. 3) Marcos, são os pontos de referência que podem servir para 

localização ou para indicar um local; 4) Bairros, são dimensionados por determinação 

legal, e as pessoas se identificam com o local conforme suas características identitárias 

e; 5) Vias são os circuitos de ligação que permite as pessoas irem e virem, representado 

por ruas, canais, linhas de trânsito, calçadas, ferrovias, entre outros. O conjunto desses 

elementos formam a imagem da cidade e a paisagem que se expõe durante no trânsito 

entre eles. 

As edificações e os espaços livres constituem a estrutura morfológica e 

volumétrica da paisagem urbana de diferentes tipos de tecido urbano e reflete a 

identidade da cidade, composta pela soma das condições econômicas, sociais, culturais 

e naturais existentes em determinado período e contexto. É a segunda natureza, o espaço 

natural transformado pelo ser humano. Os espaços livres, a estrutura viária, permeiam 

os espaços edificados, possibilitam a circulação e dão o movimento a cidade, “[…] a 

cidade flui por seus espaços vazios. A cidade é o espaço da rua, vista como centro e 

cenário da vida cotidiana” (LANDIM, 2004, p.27). 

A segunda natureza desta paisagem vista e vivida, o clima, as variações dos 

índices térmicos, a temperatura real e a temperatura sentida, apresentam índices 

diferentes do centro da cidade. No bairro não há edificações altas que impeça a 

circulação dos ventos e pela sua característica de fundo de vale, facilita o processo de 

inversão térmica, mesmo no verão. A poeira da poluição, em períodos de estiagem, se 

concentra próxima a superfície devido as árvores do Centro Social Urbano – o Buracão, 

que criam um microclima mais úmido e menos quente. Localizada no lado de “baixo” 

ou lado norte da ferrovia eixo São Paulo – Paraná, onde foram construídas moradias 

para a população pobre. Para Silva (2003, p. 39) essa foi a primeira “expressão da 

segregação no espaço urbano de Londrina”. 

A paisagem urbana observada torna-se a materialização da história de um espaço 

transformado, trabalhado, construído e em construção, por diferentes povos e culturas. 

Trata-se de uma paisagem educativa de demonstração cultural com um conservado 

acervo histórico arquitetônico que retrata e simboliza uma época. 

Sob a acepção de Relph (1979) a paisagem tem a sua importância geografia e 

deve ser estudada por uma abordagem fenomenológica, pois os espaços são vividos, 

percebidos, sentidos ou representados. Sendo assim, são incontáveis os espaços, porque 
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cada pessoa representa várias experiências espaciais e em resposta aos estímulos 

externos transformam os espaços, os lugares e as paisagens de acordo com suas 

perspectivas. São espaços percebidos que se coincidem, alinham, justapõem e se 

diferenciam, atendendo a perspectiva de cada indivíduo. 

A imagem da paisagem se concretiza na pintura e na fotografia. Não obstante, 

essas artes usadas para representar a paisagem não são capaz de fazê-la na sua 

plenitude, visto que captam a visão do artista e do fotografo deixando de lado a áurea do 

momento dos sentimentos das pessoas que vivem a paisagem mesmo que estejam 

representado nas cores e nos formatos das coisas. 

Contudo, a concretização da paisagem pela fotografia é uma prática comum, 

idílica e usada nos materiais técnicos e científicos da geografia e outras ciências. Para 

ciência a fotografia representava uma ferramenta, nem sequer era aceita como 

representação artística, porque as imagens são produzidas através de um aparelho não 

pela habilidade manual do homem (BENJAMIN, 1994). 

Quando D. Pedro II facilitou a vinda da técnica da fotografia para o Brasil a 

intenção era retratar sua família e a paisagem do Rio de Janeiro para vender a imagem 

uma nação moderna e civilizada. A fotografia era vista como um registro do real, e 

segundo Hobsbawm (2012) que aceita como uma ferramenta para a pesquisa, tornou-se 

uma mercadoria a partir do momento que muitos pintores se interessaram por ela, 

devido aos resultados com menor empreendimento financeiro conseguia-se reproduzir e 

massificar o acesso à arte. Mesmo a fotografia sendo uma arte e uma técnica, muito se 

discutiu sobre a sua intromissão, como uma técnica industrializada, que poderia 

substituir a arte da pintura. Entendemos que a fotografia, nesse ponto, libertou a pintura 

da necessidade de retratar fielmente o objeto pintado, podendo alçar voos em nas searas 

da abstração. A fotografia arte, do início do século XX no Brasil, que produzia-se 

portraits familiares e acontecimentos políticos, foi o início do registro imagético 

documental da história da brasileira. 

A imagem digital popularizou a fotografia, popularizou-a para diversas áreas e 

se consolidou como arte e como técnica, pode representar as ideologias do autor e 

continuar sendo o registro do real. Mas para Rangel (2011, p. 94) a imagem não pode 

encerrar-se em si mesma, deve ser capaz de transmitir informações, dialogar com o 

observador, determinar o significado do retrato e descrevê-lo na forma com que é 

apresentado, promovendo um intercâmbio de significado e conceitos. 
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A bióloga Laura Perini (2012) ao ver os livros didáticos de biologia com tantas 

imagens e fotografias se perguntou: “as imagens podem servir de objetivos pedagógicos 

nas ciências humanas?”, “elas são ferramentas eficazes para a aprendizagem dos 

conceitos particulares?” e foi buscar respostas. Após debruçar sobre as literaturas 

paradidáticas, entendeu que é necessário fotografar para conhecer e apoderar-se 

cognitivamente da coisa representada para formar o conhecimento técnico e científico. 

O registro da imagem contribui na construção do patrimônio cultural de uma 

sociedade, materializa as ações das pessoas, registra os momentos, as memórias e 

permite acumular o conhecimento, a experiência, a criação, o aprendizado de fazer o 

certo e o errado e a possibilidade de revisar o passado para no presente construir um 

futuro mais justo e razoável. Para Rodrigues (2011) o acesso ao acervo à história da 

cidade deve ser um direito de todos para propiciar a apreensão da cidade como um bem 

cultural. 

A fotografia é descrita por Simmel (2006) como um instrumento para a 

transmissão de informações, fatos, arte, ideologias, mostrar e ser parte da paisagem. O 

estudo da paisagem fotografada permite compreender os momentos históricos e 

direcionar a coleções de imagens do hoje e dos projetos do amanhã, dentro de uma 

análise temporal na dialética da paisagem e da pessoa no espaço construído e vivido. 

A fotografia é o instrumento que faremos uso no nosso trabalho de representar a 

realidade vivida e a paisagem observada da Rua Taquari. A figura 01 representa o 

recorte espacial onde está inserida a rua Taquari, número 1, na Vila Recreio, em um 

recorte espacial entre Rua Barão do Cerro Azul, na Vila Recreio até a Rua Grajaú, 

caminho para o Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Londrina, na Vila Nova; e os 

bairros cujas fases históricas moldaram diferenças paisagistas dos demais bairros nas 

outras zonas urbanas da cidade de Londrina, localizados abaixo da linha do trem, o 

número 2 identifica a localização do principal ponto da ferrovia eixo São Paulo – Paraná 

que estigmatizou o lado norte da malha urbana de Londrina até a década de 1980 

(SILVA, 2003) e ainda mantém alguns resquícios na atualidade. 

 

Resultados e Discussão 

A rua Taquari não é uma rua com aptidão comercial, não é rua da feira, não está 

assediada por drogaditos e prostituição em suas calçadas, não tem árvores gigantes que 
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coloca em risco as edificações ou cobre de folhas, as calhas e telhado das casas. Nada 

disso! A Rua Taquari, representa a paisagem, o cotidiano dos bairros em que está 

inserida. É uma rua comum, o diferencial está em não ser diferente, é apenas uma 

paisagem urbana. Não sofreu as mudanças dos anos 50, pós-guerra, dos anos 2000 com 

os fartos créditos para habitação. Não significa que para essa rua o tempo parou, 

significa que as mudanças que ocorreram foram mais lentas e sutis. 

 

Figura 1 – Recorte espacial da contextualização da rua Taquari 

 

Fonte: http://www.mapquest.com/directions (2016) 

1 – a posição da rua Taquarí no bairro 

2 – a posição da antiga linha férrea como agente divisor   

Na figura 1 pode-se observar que a rua Guaporé e rua Bahia formam uma 

binário de vias que conectam os bairros ao centro da cidade e vice-versa, do outro lado 

essa conexão é feita pela rua Duque de Caxias, avenida Jorge Casoni e em parte das 

ruas Mato Grosso – Cuiabá, do lado norte da cidade. O relevo em depressão acentuada, 

culmina no Centro Social Urbano que é circundado pela rua Atílio Scudeler, rua que 

praticamente começa e termina em si mesma. A partir dessa rua, as barreiras físicas e o 
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sentido de direção e desencontro de ruas criaram limites para separar uma parte do 

bairro da outra parte que fica mais próxima do centro; do outro lado os limites são 

demarcados pela rodovia BR-369 – Avenida Brasília, direcionando o fluxo dos 

moradores para a rua Guaporé e rua Bahia, no trafego de ida e volta entre o bairro e o 

centro de Londrina. 

A paisagem observada na rua Taquari serve como representante do que se pode 

observar nos bairros por onde a rua trilha, mostrando um histórico de mudanças 

conforme as concepções de cada época. A casa vista na figura 2, mostra o modelo de 

construção nas primeiras épocas dos bairros. 

 

Figura 2 – imagem de casa de madeira na rua Taquari 

 

Fonte: acervo dos autores (2016) 

A figura 2, mostra uma casa de madeira construída antes dos anos 1970. As suas 

janelas de metal e vidro podem ter substituídas as janelas originais que eram de madeira 

no mesmo formato da porta. O muro e a grade de metal, complemento posterior a 

construção, que pode ser datado do final da década de 1980 e meados da década de 

1990, demostra a preocupação do morador com a segurança no bairro, é uma tentativa 

de dificultar o acesso de vândalos. A cobertura é feita com a telha de cerâmica, modelo 

francesa, a primeira telha fabricada pelo processo mecânico industrial, que caiu em 

desuso a partir do surgimento de novos modelos. 

A casa vista na figura 3, no contexto da observação da paisagem urbana, não é 

diferente da casa na figura 2. Apesar de serem construídas com materiais diferentes, em 
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épocas diferentes, sob conceitos de moda diferentes. Representam a necessidade do 

proprietário em ter um abrigo para si e para sua família. Os modelos das casas mostra 

uma preocupação dos proprietários com o luxo e a aparência da construção diante da 

sociedade, veja os enfeites no lado de fora da construção na figura 3. 

 

Figura 3 – Imagem de casa de alvenaria na rua Taquari 

 

Fonte: acervo dos autores (2016) 

A casa de alvenaria é estilo modernista, modelo muito usado nas construções 

anteriores ao anos 1980. Alguns construtores revestiam as paredes das casas com 

revestimentos cerâmicos, rochas e cristais, nessa imagem verifica-se que foi utilizado 

quartzo rosa, azul e branco, criando limites entre as linhas da construção. O muro e a 

grade de metal, renovados com o tempo, são complementos da construção na época, 

demostra a preocupação do morador com a segurança no bairro, é uma tentativa de 

dificultar o acesso de vândalos. A cobertura passou a ser feita com telhas de 

fibrocimento e nesse modelo de construção a platibanda esconde e embute o telhado.  
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Sim, há diversos outros modelos de casas construídas em outras épocas na rua 

Taquari e nos bairros citados. Usamos esses dois modelos para representar como 

percebemos a evolução da paisagem no tempo e no espaço. Por mais sutil que seja as 

mudanças na paisagem urbana, elas são percebidas pelo observador. A mudança 

cronológica mostra como o tempo age causando o desgaste dos objetos construídos que 

sem manutenção necessária o bem deprecia. 

 

Considerações Finais 

Londrina é uma cidade jovem, que cresceu rápido, cresceu horizontal e agora 

verticalmente e espraiou-se, é possível perceber as diversas cidades dentro da cidade. 

Em cada bairro ou rua há uma paisagem a ser compreendida, construída por histórias 

diferentes que tiveram início em distintos períodos do desenvolvimento da cidade de 

Londrina. As alterações na paisagem urbana, na maioria das vezes e nos bairros, 

principalmente, acontece de forma lenta e sutil. Os espaços são aceitos pelo que 

significam e não pelo que são. O bairro onde está a rua Taquari sofreu o estigma da 

localização, foi malvisto e malquisto, com isso está se depreciando. 

A paisagem urbana é uma construção da sua população. Cada canto, rua, bairro, 

praça e edificação, é o resultado das escolhas que seu povo faz; pode-se obter resultados 

positivos e resultados negativos, as coisas são duradouras diante das escolhas do 

momento. As vezes nosso tempo agora, imediatista, deixa de ver o nosso tempo a longo 

prazo e as nossas perspectivas reduzidas causam estragos que só veremos no amanhã 

das nossas futuras gerações. 

Devemos olhar a paisagem urbana individualmente e compreendê-la 

globalmente, no seu período atual e no seu contexto histórico. É paisagem urbana 

porque foi transformada por pessoas que agregaram algo inovador e diferente, na 

construção desse espaço. O olhar acurado na paisagem deve ser capaz de entender e 

descrever as características específicas exigidas para uma análise histórica ou social, sob 

a perspectiva do observador. Essa forma de olhar a paisagem obtém-se na interpretação 

de literaturas específicas e em trabalhos de campo.  

A malha urbana quando não flui é porque sofre atrito na rugosidade da ocupação 

dos seus espaços, suas vias, barreiras, uso do solo e sociedade. A cidade permite ser 

resgatada de diversas formas e novamente alinhada para fluir, uma forma de resgate é o 

estudo da paisagem e exposição do seu significado para cada habitante. 
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CAMINHOS SERTANEJOS SECULARES: A 

IMPORTÂNCIA DO TROPEIRISMO NO 
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Eixo Temático: Multiterritorialidade, Territórios Transfronteiriços, Cultura e Turismo 

 

Resumo 
Embora o Tropeirismo seja considerado um fator importante para o povoamento e crescimento 

econômico do Paraná, o tema tem sido pouco pesquisado e discutido. Diante desse panorama, o 

presente artigo servirá como uma contribuição para o estudo dos tropeiros como elementos 

essenciais para formação socioespacial da região Centro-sul paranaense. Como o tropeirismo foi 

um dos elementos que fizeram parte da formação socioespacial de muitas cidades brasileiras, 

buscou-se demonstrar as definições desse conceito de acordo com alguns autores, como um 

primeiro momento do texto. Adiante serão ressaltadas as características do tropeiro como sua 

alimentação, suas vestes, a hierarquia existente nos grupos, as diferentes funções executadas por 

cada membro.  Os caminhos que foram abertos e percorridos pelas tropas serão representados e 

detalhados, demonstrando o grande desenvolvimento demográfico e econômico que ocorreu ao 

longo dos caminhos tropeiros que passavam pelos Campos de Palmas, Guarapuava e na região 

de Pitanga. 

Palavras-chave: Tropeirismo; formação socioespacial; Centro-sul paranaense. 

 

Abstract 
Although Tropeirismo is considered an important factor for population and economic growth of 

Parana, the theme has been little researched and discussed. Against this background, this article 

will serve as a contribution to the study of the drovers as essential to socio-training center-south 

region of Paraná. As the tropeirismo was one of the elements that were part of the socio-spatial 

formation of many Brazilian cities, sought to demonstrate the definitions of this concept 

according to some authors, as a first point of the text. Forward will be highlighted the drover 
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features as their food, their clothes, the existing hierarchy in groups, the different functions 

performed by each member. The paths that were opened and traversed by troops will be 

represented and detailed, showing the great demographic and economic development that has 

occurred over the drovers paths passing by Campos de Palmas, Guarapuava and Pitanga region. 

Keywords: Tropeirismo; sociospatial formation; Central-southern Paraná. 

 

 

Introdução 
 

De acordo com parcela significativa de referências sobre a história do Paraná, 

grande parte das cidades paranaenses teriam se formado com as passagens dos tropeiros, 

que saíam do Rio Grande do Sul em direção a São Paulo. Além de contribuírem para o 

surgimento e colonização das cidades, ampliou o comércio e divulgou suas tradições. 

Suas tropas, principalmente de gados e muares, percorriam desde o século XVIII, a 

chamada Estrada da Mata, caminho que no início teria se formado por picadas, as quais 

ligavam os campos do Rio Grande do Sul, desde Viamão passando por vários lugares no 

interior paranaense, até atingir a tradicional feira de Sorocaba para serem 

comercializados. (MENDES, 2014) 

Esses lugares serviam de pernoite para muitos tropeiros, cansados depois de 

percorrer um dia inteiro cavalgando, então, ai soltavam seus animais para descansar em 

cercados sem perigo de extraviarem-se. Com o tempo, esses pousos se ampliaram, 

recebendo assim, vários moradores vinculados aos trabalhos de ferreiros, arreadores e 

tratadores que passam a fornecer a esses tropeiros alimentação, principalmente a seus 

animais. Tratam-se de ferreiros aqueles homens, os quais seus serviços consistiam em 

ferrar, ou seja, trocar ferraduras e queimar os cascos dos animais quando estavam 

machucados. E arreadores, aqueles os quais seus serviços eram destinados a 

confeccionar e trocar os arreios, ou seja, montarias dos animais de cargas. Nesse 

processo de ampliação dos pousos, foram surgindo pequenas vilarejos que mais tarde se 

tornariam cidades, como Castro, Lapa, Palmeira e Ponta-Grossa, nos Campos Gerais; 

Guarapuava, nos campos de Guarapuava; Palmas, nos campos de Palmas; e algumas 

cidades do Rio Grande, como Passo-Fundo, Cruz-Alta e Palmeira das Missões. 

(MENDES, 2014) 

A preocupação central deste trabalho é contribuir para o estudo do papel do 

Tropeirismo na formação socioeconômica do Centro-sul paranaense (Figura 1), 

apresentando questões que envolvem os aspectos econômicos e sociais gerados com a 

abertura da Estrada das Missões nos Campos Gerais e de Guarapuava. O trabalho foi 
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elaborado através de pesquisas em referências bibliográficas relacionadas a História do 

Paraná e do Centro-Sul paranaense. Foi realizado também um trabalho de campo no 

município de Pitanga (PR), no qual foram entrevistados moradores antigos da região, 

que transmitiram informações pertinentes para a pesquisa. 

 

Figura 1: Localização do Centro-sul paranaense, formado por 29 municípios agrupados 

em três microrregiões 

 

Fonte: http://www.o-parana.net/diretorio/catimages/meso-centro-sul.jpg, acessado em 

20/05/2016 
 

Estudar o tropeirismo significa compreender um dos principais fatores que 

contribuíram para a formação socioeconômica de um número expressivo de municípios 

do Paraná. Além de ter influenciado no surgimento de cidades, esse sistema era 

considerado um meio de transporte e comunicação que movia e interligava as relações 

econômicas entre várias regiões do Estado e do país, em uma época de estradas em 

péssimas condições que dificultava o deslocamento de pessoas e mercadorias. 

 

A ação do homem no espaço como marco teórico 
 

Para entender a relevância de um elemento social na paisagem, necessita-se de 

uma breve reflexão teórica-conceitual sobre as atividades humanas que estruturam 

espaços como elementos sociais numa determinada área. 
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Primeiramente, é fundamental a conceituação de espaço e, para isto, é 

conveniente citar Santos (1997, p. 51), que concebe o espaço  

[...] formado por um conjunto indissociável, solidário e também 

contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não 

considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a 

história se dá”. Os objetos, enquanto herança da história natural e 

resultado da ação humana que se objetivou, representam tudo o que 

existe na superfície terrestre. Enquanto que, as ações resultam de 

necessidades naturais ou criadas (materiais, imateriais, econômicas, 

sociais, culturais, morais ou afetivas), que conduzem os homens a 

criar e utilizar os objetos. 

 

Para o mesmo autor, o espaço precisa ser considerado como totalidade: conjunto 

de relações realizadas através de funções e formas apresentadas historicamente por 

processos tanto do passado até o presente. No começo era natureza selvagem, formada 

por objetos naturais que, ao longo da história, vão sendo substituídos por objetos 

fabricados pelo trabalho social. Pela presença desses objetos artificiais: fábricas, 

fazendas, estradas e caminhos, cidades, o espaço é marcado por esses acréscimos 

construídos pela atividade humana, modificando a natureza primitiva, dando lugar a 

uma “segunda natureza”. (SANTOS, 1996). 

Em relação ao conceito de formação socioespacial, há autores como Endlich 

(2009), por exemplo, que também se amparam na conceituação de Milton Santos: 

Em sua formulação, Santos considera que se a Geografia deseja 

interpretar o espaço humano como fato histórico, é a partir da história 

da sociedade mundial, aliada à da sociedade local, que se encontra o 

fundamento à compreensão da realidade espacial e de sua 

transformação a serviço do homem. Ele propõe uma análise 

geograficamente articulada entre as diversas escalas. Santos deriva 

essa categoria da formação econômica e social da teoria marxista, 

expondo que ele trata da evolução diferencial da sociedade 

(ENDLICH, 2009, p. 55).  

 

Complementando esta discussão sobre a organização espacial, é pertinente citar 

Fraga (2011), onde o autor ressalta que 

A produção do espaço é ação cotidiana do homem e aparece na forma 

de ocupação de um determinado lugar em momento histórico, em que 

a produção da cidade, por exemplo, aparece como manifestação 

espacial dos conflitos de interesses dos diversos agentes presentes 

nesse processo, associado ao desenvolvimento capitalista. (FRAGA, 

2008, p.73) 
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A ação continua dos tropeiros transformou os caminhos através de relações 

sociais e econômicas em contínua co-presença. Estas relações regularizam a 

convivência entre os moradores ao longo da estrada e da região através de uma 

integração pacífica de todas as partes, com certo reconhecimento mútuo para os seus 

respectivos papéis, ou em forma conflituosa, como se observa, às vezes, entre caboclos 

e fazendeiros ou entre índios e fazendeiros. Neste cenário desenvolve-se uma 

regionalização social que não depende tanto dos espaços físicos, mas basicamente dos 

espaços sociais que organizam e regularizam os recursos autoritativos dentro do 

sistema. Ou seja, são regras e leis que organizam os atores em grupos formados por 

relações de poder, vivendo em função da instalação, dominação, reprodução e 

legitimação da estrada das tropas. (KNOBLAUCH, 2007) 

Caracterizando as tropas e os tropeiros  

A prolixidade da palavra tropa já traz consigo várias designações como: 

multidão de pessoas reunidas; conjunto de soldados ou caravanas de animais de carga, 

sendo que em algumas regiões do Brasil, o sentido tornou-se o seguinte: grande 

quantidade de animais. Diante à conceituação de tropa, os “tropeiros” se definem como 

os homens que transportavam, regularmente, manadas de gado vacum, cavalar ou muar 

- as tropas – do seu lugar de criação (região sul do Brasil) até os locais de consumo 

(estados centrais do Brasil), além de variados produtos, mercadorias e informações. 

(ALBINO, 2001) 

Ao longo dos caminhos, o tropeiro assumia funções sociais além da atividade 

econômica quando cumpria o papel de mensageiro, correio e caixeiro-viajante, por 

exemplo. Eram correios políticos, por exemplo, quando levaram as mensagens dos 

conservadores e liberais paulistas e fluminenses aos mais remotos cantos do sul. Nas 

pousadas e nos galpões à noite, enquanto o chimarrão rodava, iam ouvindo a opinião 

“pública” local aprendendo causos para depois conta-los mais a frente, transmitindo 

desta maneira histórias contadas em outros lugares. Desta forma, faziam-se bons 

conversadores, sabendo ouvir e sabendo falar por sua vez, mas também estruturadores 

de um sistema de comunicação. (OLIVEIRA, 2000). 

Diz-se que tropear era um “negócio” e um estilo de vida. “Tropeiros” eram 

aqueles indivíduos que selecionavam os homens para formar a comitiva - um grupo 

capaz de lidar com gado bovino e muar. Também escolhiam os animais - compravam, 
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vendiam e negociavam preços -, além de controlar o dinheiro, cuidar da contabilidade e 

de, efetivamente, conduzir as tropas. Eram homens de negócio, empreendedores, tendo, 

muitos deles, juntado fortuna e ocupado cargos públicos de grande destaque na vida 

política regional e nacional. (ZUCCHERELLI, 2008) 

O tropeiro propriamente dito era o dono do negócio, dos animais que 

ele punha em marcha com os seus camaradas. Podia não ser o único 

dono, mas tinha algum capital empregado nesta atividade, alguma 

participação, como, por exemplo, comandar a transação e a viagem. 

Por isso, chefiava, decidia. (TRINDADE, 1992, p. 38) 

 

Além dos animais, a tropa era constituída por um grupo de homens que 

executavam diversas tarefas. Relata-se que, apesar da clara divisão de funções dentro do 

grupo, o enorme esforço demandado por parte de cada um dos envolvidos na viagem, 

para vencer os inúmeros perigos e dificuldades que encontravam pelo caminho, de certa 

forma, os igualava. (ZUCCHERELLI, 2008) Complementando a discussão, Trindade 

(1992) ressalta que no longo trajeto, transcorrido em vários meses de viagem, 

(...) todos compartilhavam do prolongado isolamento, da rusticidade 

do pouso noturno, dos terrenos ou rios de travessia estafante ou 

arriscada, do possível ataque de feras ou de guerreiros indígenas. 

(TRINDADE, 1992, p. 38) 

 

Baseando-se na análise de Albino (2001), é importante ressaltar que os indígenas 

também contribuíram para as atividades do tropeirismo. Ensinavam os tropeiros a 

sapecar pinhão, abriam as rodas de chimarrão para os condutores de gado e também 

foram usados como mão de obra na abertura de picadas para a passagem de tropas de 

gado. Muitos trabalhavam como camaradas dos tropeiros por tempo determinado, 

servindo também de garantia para a defesa quando os condutores se sentiam 

“ameaçados” por povos indígenas arredios. 

 Vieira (1984) comprova o fato da participação dos índios no tropeirismo em seu 

artigo “A Feira de Muares de Sorocaba”, quando menciona que, os índios brasileiros 

que se mostraram agricultores, sentiam-se realizados nas infindáveis caminhadas 

tropeirísticas. Quase todos os peões e o pessoal mais humilde das tropas eram 

descendentes deles. 

 Segundo Albino (2001), a grande maioria dos índios que participaram ou 

tiveram alguma ligação com o tropeirismo pertenciam ao povo indígena Kaingang. 

Albino (2001) ressalta que durante o processo de coleta de dados para sua 

pesquisa, foi possível verificar várias categorias de tropeiros: 
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 o de carga viva, que era o tropeiro de gado, mula, cavalo, porco e perus; 

 o de secos e molhados, aquele que tropeava cargueiro e carreta (carroça); 

 o madrinheiro, geralmente era um rapazinho que desempenhava essa função; 

 o guia, que era o contratado por tempo determinado, para orientar as tropas em 

“caminhos desconhecidos”; 

 o “curador de rasto” que ia junto com as tropas para curar os animais que 

adoeciam, com suas rezas (ensalmos); 

 e o domador, que era aquele que amansava e domina os animais (de montaria) 

xucros. 

O deslocamento das tropas entre os campos sulinos às regiões de consumo era 

feito por trilhas inóspitas, repletas de dificuldades representadas pela vegetação densa 

em alguns trechos, topografia acidentada, chuvas intensas, além dos ataques dos índios 

e saqueadores. (STRAFORINI, 2001) 

Um dos momentos mais tensos da viagem dos tropeiros era a travessia dos rios, 

a maioria dos pequenos córregos pequenos e rasos eram de fácil transposição, outros 

contavam com pontes e pontilhões. Já os grandes rios somente a vau, ou seja, em um 

local relativamente raso, onde fosse possível a travessia do gado e do tropeiro a cavalo, 

sem maiores percalços. (CASTRO, 2014) 
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Figura 2 - Travessia das tropas no vau do Porto da União (1912) 

 

Fonte: JANSSON, C. 2003, p. 41 
 

A alimentação dos tropeiros era constituída por toucinho, feijão preto, farinha, 

pimenta-do-reino, café, fubá e coité (um molho de vinagre com fruto cáustico 

espremido). Nos pousos comiam feijão quase sem molho com pedaços de carne de sol e 

toucinho (feijão tropeiro) que era servido com farofa e couve picada. Bebidas alcoólicas 

só eram permitidas em ocasiões especiais: quando nos dias muitos frios tomavam um 

pouco de cachaça para evitar constipação e como remédio para picada de insetos. 

(BACH, 2010) 

A veste comum dos tropeiros era calça e camisa de pano grosso e botas até os 

joelhos; os tocadores de lotes (personagens mais humildes), andavam descalços ou com 

simples alpercatas de couro; o chapéu era de abas largas, sendo a da frente, algumas 

vezes, presa à copa. Usavam ainda o facão sorocabano (largo e de ponta curva), a 

guaiaca (cinto de couro com divisões), o xiripá (grande faixa enrolada entre as pernas e 

que muitas vezes se reduzia a uma simples tira à volta da cintura). (TRINDADE, 1992) 

 

 

 



 
535 

A formação territorial do Centro-sul paranaense ao longo dos 

caminhos tropeiros 
 

O Paraná, área intermediária do percurso dos caminhos tropeiros, beneficiou-se 

com a circulação das tropas em seu território, transformando essa atividade em sua 

principal fonte de renda, o que resultou na multiplicação de fazendas, de invernadas, e 

no surgimento de diversas cidades pelos lugares em que eram realizados os pousos dos 

tropeiros. (VECCHIA, 2000) 

[...] o uso permanente dos mesmos locais para os pousos transformou-

os em posições fixas acompanhados dos fornecedores de serviços e 

bens. Como exemplo, pode-se citar o caso específico dos ferreiros, 

dos artífices especializados no trato com o couro, a oferta das aguadas, 

invernadas e dos pastos seguros, dos celeiros e dos latoeiros. Na 

sequência surgem então os oratórios, depois uma pequena capela até 

alcançar o status de freguesia. Na beira destes caminhos e locais de 

pouso aparecem, principalmente no século XIX, gradativamente 

abrigos e moradias em suas margens, formando uma espécie de 

corredor de desenvolvimento. Na sequência, com o aumento das 

tropeadas, novas ruas surgem por trás das primeiras casas, delineando 

os traços de um vilarejo ampliado. (SCHMIDLIN, 2000, p. 95) 

 

Neste momento do texto, é conveniente usar um mapa que mostre alguns dos 

caminhos tropeiros, que faziam ligação entre Rio Grande do Sul e São Paulo. O mapa a 

seguir nos mostra, em vermelho, o denominado “Caminho do Viamão”, o qual percebe-

se como o principal caminho percorrido pelos tropeiros, visto que esse sai de Viamão 

próximo a Porto Alegre no Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina (Lages, 

Curitibanos e Mafra) e Paraná (Rio Negro, Lapa, Palmeira, Ponta Grossa e Castro), 

cruzando com outros dois caminhos que passam por Itararé e Itapetininga, até a 

tradicional feira de Sorocaba em São Paulo. (MENDES, 2014) 
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          Figura 4 - Mapa da região “cortada” pelos caminhos tropeiros 

 

Fonte: Revista Globo Rural, 2007, Edição Especial, fascículo 1:1 – Apud - ZUCCHERELLI, 

Moara. A Rota dos Tropeiros – Projeto Turístico na Região dos Campos Gerais: um olhar 

antropológico. Curitiba, 2008. (p.13). 

 

A construção do chamado Caminho das Tropas ligando Viamão, nos arredores 

de Porto Alegre, atravessando os Campos Gerais no Paraná conectou a chamada 

comunidade do Paraná Tradicional com os centros econômicos de São Paulo e Minas 

Gerais. Para Bernardes (1953), o Caminho do Viamão é o grande impulso para a 

interiorização da ocupação territorial do Paraná, uma vez que os Campos Gerais eram 

passagem obrigatória para os tropeiros que vinham do Rio Grande do Sul em direção a 

Sorocaba, em São Paulo e, também, por servirem de apoio às atividades da pecuária 
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paulista, como o comércio de mulas e o arrendamento de terras para a invernada dos 

rebanhos. De acordo com Nadalin (2001, p. 49): 

[...] ao longo deste caminho, organizavam-se “pousos”, currais, 

núcleos de arraiais que se constituíram rapidamente em povoados e 

vilas, habitados por curitibanos e paulistas (este vindo de Itu, Taubaté 

e principalmente de Sorocaba). A primeira foi Castro (pouso do Iapó), 

depois a Lapa (Vila do Príncipe), Palmeira (Freguesia Nova), Piraí 

(Furnas), Tibagi e, entrando no século XIX, Ponta Grossa, Jaguariaíva 

e Guarapuava. 

 

Figura 3 - Passagem de tropas de mulas pelos caminhos nos Campos Gerais 

 
Fonte: http://www.rotadostropeiros.com.br/pagina.php?id=5, acessado em 20/05/2016. 

 

O caminho de Palmas, ou estrada de Palmas, ligava a região dos Campos de 

Palmas com o caminho do Viamão que foi o mais importante caminho de tropas do 

Brasil. O tropeiro que viajasse da região das Missões no Rio Grande do Sul tinha em 

Palmas duas opções, seguir por Guarapuava e atingir o caminho do Viamão na altura de 

Ponta Grossa ou seguir pelo Porto da União saindo em Palmeira, esta última era uma 

alternativa mais curta e também mais próxima a capital Curitiba. A Estrada Tropeira de 

Palmas encontrava-se na parte Sudoeste do Terceiro Planalto, onde os solos são bastante 

rasos e permitem apenas o desenvolvimento de uma vegetação de gramíneas, apta para a 

pastagem das tropas. Esta situação justifica a importância dos Campos de Palmas na 

Estrada das Missões como pouso das tropas. (KNOBLAUCH, 2007) 

A abertura do Caminho de Palmas foi um fator importante para a povoação do 

sertão entre Palmeira e Palmas e também dos Campos de Guarapuava. Ao longo do 
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caminho surgiram muitos pousos, paradas, pontos de apoio aos tropeiros. É possível 

observar uma série de topônimos relacionados a atividade do tropeirismo nos hoje 

municípios de General Carneiro, Porto União, União da Vitória, Paula Freitas, Paulo 

Frontin, Mallet, São Mateus do Sul, São João do Triunfo e Palmeira. Exemplos: Pouso 

Bonito (General Carneiro), Rondinha (Paula Freitas), Clareira dos Tropeiros (hoje Rio 

Claro do Sul no município de Mallet), o Porto da União, Passo da Vitória (Porto União 

e União da Vitória), Coxilhão, Guaiaca (São João do Triunfo), arroio Escapa Cavalo, rio 

do Passinho, Passo do Meio, Estiva, Pontilhão (São Mateus do Sul). (CASTRO, 2014) 

 

Figura 4 - Anúncio de uma casa comercial localizada no passo do Potinga, na 

Estrada de Palmas, no qual oferecia casa, mangueira e potreiro para os tropeiros 

 

Fonte: http://sao-mateuense.blogspot.com.br/2015/08/o-caminho-dos-tropeiros-estrada-de.html, 

acesso em 20/05/2016 

 

Baseada no tropeirismo e na proximidade com o mercado consumidor (leia-se 

São Paulo), no processo de ocupação dos Campos Gerais fez surgir a necessidade de 

incorporar novos espaços para a crescente atividade. No início do século XIX, a 

ocupação expandiu-se em direção aos Campos de Guarapuava. Notícias de campos 
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limpos para criação possibilitou um grande número de fazendeiros dos Campos Gerais 

encarar os Campos de Guarapuava como uma possibilidade de aumentar suas criações 

de gado e seus lucros. Muitas famílias de poucas posses residentes nos Campos Gerais 

mudaram-se para Guarapuava e receberam pequenas porções de terras ao redor da vila. 

A maioria desses moradores tornou-se tropeiro, a serviço dos grandes fazendeiros.  

Nesse contexto, grandes áreas das fazendas passaram a ser reservadas aos 

tropeiros. A invernagem tornou-se a principal fonte de renda e, concomitantemente, 

motivo de formação de uma classe de proprietários de gado e de seus comerciantes 

composta por famílias que adquiriram o mais alto status na sociedade local e se 

tornaram responsáveis pelas decisões, tanto políticas como econômicas, regionalmente. 

(BACH, 2010) 

Com o tropeirismo introduzido intensamente na região entre os anos 1850 e 

1880 (nesta última década entrou em crise), a pecuária local foi praticamente 

abandonada, pois o comércio de gado oferecia mais lucros, bem como mais status (era 

praticado por pessoas abastadas economicamente). Apesar dos benefícios, o tropeirismo 

criou (como também a pecuária) uma barreira ao alargamento da agricultura mais 

comercial, posto os maiores investimentos a ele se destinarem. (SILVA, 2005) 

no auge do tropeirismo na região, as atividades econômicas passaram 

a vincular-se à prestação de serviços aos tropeiros e às tropas. Por 

outro lado, a economia deixava de ser auto-suficiente pelos contatos 

com outros centros, via tropeiros, mudando alguns hábitos de 

consumo da população, em especial da mais remediada 

economicamente, com a introdução de novas mercadorias, bem como 

de novos costumes e valores. (VECCHIA, 2000, s/p) 

 

O gado era comprado nas regiões sulinas e platinas, engordado nas invernadas 

de Guarapuava e revendido em Sorocaba. Nesse período, eram comercializadas 

aproximadamente 15.000 cabeças anuais (incluindo o distrito de Palmas) em 72 

fazendas, estas perfazendo 46% do conjunto do estado. Do total de cabeças (132.000) de 

gado vacum (vacas, bois e novilhos) do Paraná, 57.600 estavam em Guarapuava, sendo 

seus criadores os mais importantes representantes da elite local. (ABREU, 1986) 

O crescimento demográfico também concretizou-se graças ao aumento da 

produção da pecuária local e ao comércio de gado sulino que transformou muitos 

fazendeiros da região em tropeiros e abastados comerciantes de animais. A atividade 

tropeira causou também uma divisão interna entre os próprios fazendeiros, criando 



 
540 

novas escalas na estrutura social. Haviam aqueles vinculados ao comércio de gado 

(mais ricos) e os que não conseguiram essa inserção, geralmente mais empobrecidos: 

(SILVA, 2005) 

[...] concentrava a posse da terra, captava a riqueza nela produzida, 

explorava o trabalho de quem estava excluído da condição de 

proprietário e, além disso, mantinha o poder político legitimado pela 

sociedade da época. A autoridade mantida nas relações de dominação 

não era resultado apenas da força física ou econômica, mas estas eram 

acrescidas por motivos afetivos, valores morais, religiosos e 

comportamentos sociais que constituíam a capacidade de obtenção da 

legitimidade da autoridade e domínio da aristocracia fazendeira. 

(SILVA, 2002, p. 48-49) 

 

O município de Pitanga, que desmembrou-se de Guarapuava em 1943, tem sua 

história atrelada a criação de porcos, ambos tocados por meio das tropeadas para serem 

comercializados nos municípios de Ponta Grossa e Guarapuava.  

A tropeada, entre Pitanga e Ponta Grossa, onde eram vendidos os porcos para 

frigoríficos, durava cerca de 40 a 60 dias. A tropa de porcos é considerada uma das mais 

difíceis para conduzir segundo os tropeiros. Tal dificuldade encontra explicação no 

modo como os animais eram criados, crescendo livres e soltos pelas pastagens. Sendo 

assim, eram muitos eram selvagens, tornando o trabalho mais difícil. Restava aos 

tropeiros duas saídas para solucionarem os problemas – a primeira era costurar as 

pálpebras dos animais mais agitados e a segunda, consistia em pingar gotas de creolina 

nos olhos para que permanecessem alguns dias sem enxergar. Após essas medidas, os 

animais se colocavam a seguir o restante da tropa através do olfato. A forma de atrair os 

porcos pelo caminho consistia na distribuição de milho, ou seja, na frente da tropa 

seguia uma mula com bruacas carregadas de milho e um tropeiro que fazia a 

distribuição do alimento. 

Na condução dos porcos, os porcadeiros contavam com a ajuda de cães 

treinados, chamados de cães porqueiros. Para facilitar o controle durante a viagem, os 

porcos eram divididos em lotes de cem ou duzentos animais, que eram chamados de 

talhas. Para cada talha eram necessários de três a quatro tocadores. Havia, ainda a 

sobretalha, que era o que sobrava do número de porcos a serem entregues, para 

compensar as perdas durante a viagem, por extravio ou morte de animais. 
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Figura 5 - Tropeada de porcos com destino à Ponta Grossa 

 

Fonte: BACH (2009) 

 

Os lucros obtidos pela exportação de porcos foi um dos principais fatores que 

contribuíram para o desenvolvimento de toda a região entorno de Pitanga, conforme 

explica Favaro (2014, p. 25): 

No começo da década de 1940, a engorda de porcos e as tropeadas 

eram as principais atividades econômicas em toda a região, 

envolvendo principalmente os municípios de Pitanga, Palmital, 

Laranjal, Campina do Simão, Turvo, Santa Maria do Oeste, Roncador, 

Boa Ventura de São Roque, Mato Rico e Altamira do Paraná. Esse 

fato demonstra a importância da suinocultura para fixar a população 

no espaço rural do município. (FAVARO, p.25) 

 

A atividade tropeira começa a dar sinais de decadência no Centro-sul paranaense 

por volta da década de 1940, consequência de uma conjunção de diversos fatores. Com 

o melhoramento das estradas, os tropeiros deixaram de ser o principal meio de 

transporte para o deslocamento de mercadorias, sendo substituídos pelas carretas. Sendo 

assim, a acumulação de capital por meio da criação de muares e suínos foi se tornando 

desinteressante. A riqueza gerada a partir do tropeirismo foi sendo investida em uma 

nova atividade econômica: a extração da madeira.  

O fim do tropeirismo atingiu toda a comunidade que estava apoiada nesta 

atividade, principalmente os camponeses. Os tropeiros permitiam uma ligação 
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econômica destes com os mercados de outras regiões. Com isso, os camponeses faziam 

parte diretamente dessa forma de acumulação de capital, atraindo mais população para o 

campo. A atividade tropeira talvez tenha sido o primeiro contato dos caboclos com um 

modelo de economia capitalista, que introduziu a monetarização nas relações de troca.  

Com o crescimento da atividade madeireira, baseada em grandes latifúndios e na 

exigência de grande capital e de tecnologias de ponta, os camponeses foram sendo 

deixados à margem do desse processo. Estes se viram obrigados a saírem do campo para 

tentarem suas vidas no meio urbano, gerando um intenso êxodo rural, fato pelo qual o 

país inteiro enfrentava também no período. 

Considerações Finais 

Como resultado do ocorrido em quase todo o Paraná Tradicional, também na 

região centro-sul os ganhos do tropeirismo foram, em parte, revertidos em 

investimentos ao meio urbano, inclusive em infraestrutura e nas atividades de comércio 

e indústria (manufaturas). 

Não é possível concretizar que todos os municípios do centro-sul paranaense 

tenham surgido através do tropeirismo, porém não se pode negar a importância desta 

atividade para o escoamento das safras e o abastecimento destas regiões. Afinal, eram 

os tropeiros que transportavam a produção agropecuária, como: carne, cereais, madeira 

e outros, movimentando a economia do estado e do país.  

Esta importância fica mais clara quando verifica-se as condições das estradas do 

território nacional no período entre 1930 a 1954. Nessa época, o cavalo continuava a ser 

o meio de transporte mais usado, tanto para transportar pessoas, como cargas e tropas. O 

tropeirismo foi o veículo “salvador”, para o esvaziamento de paióis e campos de muitos 

criadores de gado e donos de lavouras. A população não podia se locomover até o 

produtor e o produtor também não podia ir até o comprador, principalmente por causa 

de longas distâncias entre um e outro. O tropeiro então era quem fazia esta ligação.  

O papel do tropeiro para o escoamento da produção agropecuária não foi 

relevante apenas para os grandes produtores. Os pequenos produtores também vendiam 

suas mercadorias – como charque, queijo e farinha – através dos tropeiros. Muitas vezes 

os produtores ficavam presos nas mãos dos tropeiros, pois dependiam das decisões dos 

mesmos e da formação de suas clientelas, como também da estipulação de preços e 

prazos. 
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Sendo assim, pode-se ressaltar que os tropeiros tiveram uma participação 

considerável nas operações comerciais durante boa parte da história econômica do 

nosso país. Eles foram indispensáveis quando nossas estradas eram “picadas” e a sua 

profissão “movia o mundo dos negócios”. 

Considerado o mais importante ciclo econômico de todos os tempos no Brasil, o 

tropeirismo não só formou cidades, mas também influenciou o cotidiano do povo, o 

tropeirismo contribui muito para o que houvesse disseminação de valores culturais de 

uma determinada região para outra, abrindo espaço, não somente em termos 

geográficos, mas também para que propagasse uma gama de conhecimentos, ampliando 

o repertório cultural dos povoados por onde passavam e estabelecendo um “corredor” 

cultural que modificou tradições, costumes e cultura da época. 
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O “CARNAVAL RELIGIOSO” EM CAMPINA 

GRANDE – PB NUMA PERSPECTIVA CULTURAL 
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The "Religous Carnival” in Campina Grande - PB in perspective cultural geography 
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Tarcísio Vanderlinde 96 

 

Eixo Temático: Multiterritorialidade, Territórios Transfronteiriços, Cultura e Turismo 

Resumo 
O artigo tem como objetivo discutir o fenômeno do “carnaval religioso” na cidade de Campina 

Grande- PB, amparando-se nas discussões conceituais sobre a geografia cultural, identidade, 

pluralismo religioso, território, territorialidade e religião. Este artigo se volta para o referencial 

teórico a ser utilizado como suporte na pesquisa, que se encontra em sua fase inicial. Para tanto 

contemplou-se uma revisão bibliográfica específica associada ao objeto em estudo consultando 

diversas fontes. A proposta é possibilitar uma compreensão do lugar na concepção do sagrado e 

para além desta perspectiva. 

Palavras-chave: Identidade; Geografia Cultural; Carnaval Religioso. 

  

Abstract 
The paper aims to discuss "religious carnival" phenomenon in Campina Grande-PB, supporting 

in an conceptual discussions on cultural geography, identity, religious pluralism, territory, 

territory and religion. This paper turns to the theoretical framework to be used to support the 

research, which its early stages. Looked up a specific literature review associated with the object 

under study by consulting various sources. The proposal is to enable an understanding about 

local in the sacred conception and beyond perspective. 

Keywords: Identity; Cultural geography; Religious Carnival. 

 

Introdução  

A temática tem o desafio de abordar a religião como objeto de estudo, dentro da 

perspectiva cultural da geografia. A estrutura discursiva do artigo se divide em quatro 

tópicos. O primeiro intitula-se “O Caminho Da Geografia Cultural: uma breve 

abordagem”, o qual sintetiza o desenvolvimento da linha geográfica atentando para a 
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religião como um fenômeno cultural e social bem como sua relação com o espaço. O 

segundo com o título “Entre Máscaras, Confetes, Rezas e Orações” traz a luz o cenário 

geral dos festejos profanos e a criação dos espaços sagrados em Campina Grande – PB. 

O terceiro, “As (re) construções identitárias e o pluralismo religioso”, discute o 

pluralismo religioso e sua aproximação com novas formas identitárias. O quarto, 

“Tríade: Religião, Território e Territorialidade” discute as inter-relações no controle e 

apropriação do espaço como fonte de poder.   

Diante do exposto tem -se como objetivo geral discutir o fenômeno do “carnaval 

religioso” na cidade de Campina Grande- PB, amparando-se nas discussões conceituais. 

Para complementação indica-se dois objetivos auxiliares: verificar a influência das 

religiões na (re) construção identitária do lugar e caracterizar a formação de territórios e 

territorialidades a partir da religião.  

A busca pela compreensão desse espaço traduz o resgate pelo interesse cultural 

em analisar as relações de sua produção e dinâmica numa perspectiva homem, espaço e 

religião. O “carnaval religioso” de Campina Grande- PB tem por indício ser uma 

produção identitária cultural a partir da necessidade de caracterizar a cidade nesse 

período, momento em que as festividades carnavalescas tradicionais têm perdido sua 

atratividade.  

O novo momento trouxe a sociedade meios alternativos de celebrar o carnaval 

por meio da religião, logo, com a produção do “carnaval religioso” a autoafirmação no 

processo de criação de espaços sagrados foi inevitável. No primeiro momento, a 

interação entre pessoas de expressões religiosas, etnias e crenças distintas ganhou 

notoriedade no cenário municipal, estadual e nacional, o que despertou o desejo de 

representantes de tantas outras linhas de pensamento religiosos a infundir e afirmar sua 

presença no espaço, formando assim territórios de poder.  

Finalizamos a exposição da temática afirmando sua singularidade e 

dinamicidade. O artigo apresenta embasamentos bibliográficos parciais a partir de 

livros, artigos, revistas e sites dos eventos religiosos, instrumentos pelos quais sinalizam 

a relevância do objeto de estudo. Com o andamento da pesquisa, que prevê aporte em 

sondagens empíricas, é que se poderá ter mais clareza quanto aos resultados da 

investigação no âmbito da respectiva temática. 
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O caminho da Geografia Cultural: uma breve abordagem   

Na Europa do final do século XIX e início do XX, surgia às bases da geografia 

cultural. Neste período, o positivismo tinha predominância epistemológica, motivo pelo 

qual ignorava o subjetivismo humano (CLAVAL, 2002).  

Posteriormente os Estados Unidos se tornam o principal fomentador da 

geografia cultural por meio dos trabalhos realizados pelo professor, e fundador da 

escola de Berkeley, Carl Ortwin Sauer (1889-1957). Nesse contexto iniciaram-se as 

primeiras intervenções significativas para os estudos de geografia cultural, em sua 

primeira produção em 1925. “A morfologia da paisagem”, pôde revelar suas bases 

estruturais no historicismo (MOREIRA, 2008). 

A interpretação que Sauer fazia da paisagem geográfica estava relacionada com 

uma combinação de formas físicas e culturais de áreas, associando formas e área num 

sentido conceitual de região (SAUER, 1998 apud MOREIRA, 2008, p.16). Para Sauer, 

a cultura não estava inata ao ser, enquanto sujeito social, pois o conceito de cultura 

reproduzido era a supraorgânica, visto como uma entidade acima do homem, não 

redutível às ações dos indivíduos e misteriosamente respondendo a leis próprias 

(DUNCAN, 2002). 

Na linha de estudo do Gênero da Vida, Sauer recriou a concepção de 

ambientalismo, o que implicou em mudança no conceito de natureza. Ele compreende 

como um processo combinado de elementos físicos e bióticos que os homens veem 

como fonte de recursos e de vida e que modelam ambientalmente segundo as 

características de sua cultura (MOREIRA, 2008). 

Em um dado momento, associar o conceito Sauariano de cultura com a geografia 

cultural resultava em críticas severas, tanto pelos geógrafos ligados ao materialismo 

histórico dialético quanto aos pertencentes à linha teórico-quantitativa, porém pode-se 

destacar que, apesar da geografia cultural ir à busca de novos horizontes em virtude do 

seu crescimento, é importante ressaltar a expressiva contribuição de Sauer e da Escola 

de Berkeley para a evolução dessa conceituação cultural da geografia, assim como 

esclarece Claval (2002).  

Segundo Claval (2011), logo após os anos de 1970, as reflexões acerca do 

quadro epistemológico permitiram dar abertura para subjetividade humana no campo 

das pesquisas nas ciências sociais, surgindo assim uma nova concepção de geografia 

cultural. O movimento de renovação, conhecido também como virada cultural, buscou 
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na fenomenologia afastar-se da interpretação supraorgânica e aproximar-se das 

experiências dos homens no meio social e ambiental e compreender a significação que 

estes impõem ao meio ambiente no sentido dado às suas vidas. (CLAVAL, 2011). 

Se tratando do movimento de transformação na geografia cultural, Corrêa (2009, 

p. 2) afirma que: 

[...] A década de 1970 foi, em realidade, uma arena de embates 

epistemológicos, teóricos e metodológicos, no âmbito dos quais 

emergem uma geografia crítica e diferentes subcampos que, nos anos 

80 iriam confluir, em parte, para gerar a denominada geografia 

cultural renovada. A década de 1980 vê configurar-se esta nova versão 

da geografia cultural. Na década seguinte surgem periódicos 

especializados, Géographie et Cultures, na França, criado por Paul 

Claval em 1992 e Ecumene, na Inglaterra e nos Estados Unidos, em 

1994, posteriormente redenominado de Cultural Geographies. Ambos 

se juntam ao Journal of Cultural Geography criado nos Estados 

Unidos. A criação posterior do Social and Cultural Geography veio 

ampliar as possibilidades de publicar textos em geografia cultural. 

 

Para Denis Cosgrove (1998) o espaço geográfico está diretamente relacionado 

com a vivência diferenciada que cada indivíduo realiza, onde as práticas empíricas para 

compreensão desses espaços não se constituem como verdades únicas. 

Na perspectiva humanista dois períodos distintos marcaram as reflexões sobre as 

relações do fenômeno religioso com a geografia. O primeiro marco remete aos estudos 

realizados antes de 1970 o qual estudava-se os efeitos da religião sobre a paisagem, não 

dialogando com os valores afetivos e morais e o segundo marco revelou-se após 1970 

quando buscou-se analisar as sensações vividas pelo homem e grupos sociais 

(ROSENDAHL, 2002).  

Em análise, Rosendahl (2003) explica que o despertar para o estudo da religião 

se deu apenas no início do século XX, porém só nas últimas três décadas que a religião 

atraiu significativa atenção dentro da geografia, o qual se buscou nesses estudos uma 

compreensão do mundo através das relações do indivíduo com a natureza, do seu 

comportamento geográfico, bem como dos seus sentimentos e ideias a respeito do 

espaço e do lugar.  

 Segundo Rosendahl (2003), o estudo da geografia da religião enriquece a 

geografia brasileira através da abordagem cultural, tornando-a mais pluralista, mais rica, 

contribuindo para colocar em evidência o papel da ação humana sobre a superfície 

terrestre.  



 
549 

Dessa forma, cresce em importância a influência da geografia da religião como 

algo transformador do meio, levando em consideração o papel do sagrado sobre o ser 

humano. Em virtude do exposto, constatou-se o crescente interesse pelo assunto no 

meio acadêmico, pois a forte presença da religião no contexto brasileiro interessa não 

apenas ao religioso no fortalecimento da sua fé ou no enrijecimento de sua identidade 

contra outras identidades religiosas próximas, mas ela também pode ser tema daqueles 

que se preocupam com a construção social e cultural de nossa realidade social 

(PORTELLA, 2008).  

Entre máscaras, confetes, rezas e orações  

Primeiramente faremos uma breve retrospectiva do que seria o carnaval 

enquanto sua origem e relação com os festejos profanos para, a partir de então, 

abordarmos o fenômeno do carnaval religioso em Campina Grande-PB. Existem 

divergentes concepções sobre a origem das festividades carnavalescas no Brasil, todavia 

duas vertentes são mencionadas com mais frequência, a primeira afirma que parte da 

Europa teve um papel influenciador, em especial Paris, Veneza e Portugal, além dos 

mardi gras americano. A segunda refere-se, como outro fator possível, as saudações de 

mela-mela que os colonos realizaram para a chegada da corte portuguesa no Brasil 

colônia. 

Quaisquer das duas vertentes acima analisadas remetem as características de atos 

irreverentes que passaram a personificar esse período conforme afirma BIGNAMI, 

(1993), durante a realização da festa: só é possível viver conforme as suas leis, isto é, as 

leis da liberdade. Portanto ficam registradas comumente as possibilidades de 

transfiguração de personagens, transgressões de ordens além da permissividade nos 

festejos carnavalescos. 

Ainda para o autor supracitado, os ritos e espetáculos na idade média e 

renascentista abordavam outro universo de visão de mundo deliberadamente não oficial 

de homem e das relações humanas, a parte dos ditames da igreja e do estado, realidade 

que criava uma espécie de dualidade de mundo para estes homens.  

Influenciado pela ideia de festejos profanos expressos nas citações acima, pode-

se afirmar que o carnaval popular da cidade de Campina Grande-PB, iniciou suas 

atividades por volta do final da década de 40 e início dos anos 1950 de maneira sutil, 

porém veio a despertar um crescimento significativo ao longo dos anos.     
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O grande nome do carnaval de Campina Grande chamava-se Manoel 

Cavalcante Belo, ou simplesmente “Neco Belo”. O ícone de nosso 

carnaval fundou o “Bloco Os Caiadores”, que fortaleceu o carnaval de 

Rua de nossa cidade. Passaram-se os anos e clubes como o Paulistano, 

Clube 31 e Ypiranga, realizavam animados carnavais. Também não se 

pode esquecer os desfiles ocorridos nas ruas Maciel Pinheiro, 7 de 

Setembro, Marquês do Herval e Floriano Peixoto. Blocos como o Zé 

Pereira, Bloco dos Sujos, Marmiteiros, Tudo nos Une e Bloco do 

Jacaré, marcaram época na cidade, estranhamente no ano do 

centenário da cidade em 1964, o carnaval de Campina Grande perdeu 

sua força. Quando falamos do carnaval perder sua força, falamos do 

evento genuíno (PORTAL RETALHOS HISTÓRICOS DE 

CAMPINA GRANDE, 2009).  

 

Ao final da década de 80, buscou-se retomar essa tradição, com todo apoio 

midiático, porém o ciclo de inexpressividade da festividade se iniciava em virtude 

principalmente dos atrativos naturais que a capital dispunha, antes pouco explorados por 

falta de infraestrutura na rodovia que ligava as cidades de Campina Grande e João 

Pessoa- PB. 

No início dos anos 90 por iniciativa do governo estadual e da prefeitura, foi 

criado o Encontro Para Nova Consciência, cujo principal objetivo seria de levar cultura 

e paz por meio de abordagens de interesse humano exercitando a tolerância, o diálogo 

inter-religioso, o desenvolvimento sustentável e a inclusão social, dentro da perspectiva 

denominada Nova Era (AMARAL, 2000). 

Concomitantemente aos eventos de carnaval tradicionais, outro grupo na linha 

do carnaval religioso, o “MIEP”, Movimento Espírita Kardecista, atuava com 

programações voltadas para seu público, esse movimento foi o precursor dos eventos 

religiosos em meados da década de 1970, porém com pouca expressividade, somente 

depois de alguns anos, após o surgimento do primeiro Encontro Para Nova Consciência, 

ganhou notoriedade, vindo posteriormente a se desvincular deste, para novamente 

realizar encontros independentes.   

Ao final da década de 1990, idealizado pela comunidade católica de aliança, 

“Pio X”, o Encontro CRESCER, teve como objetivo atender ao público praticante da fé 

católica com programações no período festivo. Nessa mesma época o 1º Encontro Para 

Uma Consciência Cristã pôde ser realizado inicialmente pela Igreja “O Brasil para 

Cristo”, sendo as demais edições produzidas pela “Visão Nacional para a Consciência 
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Cristã”, organização evangélica interdenominacional, não governamental e sem fins 

lucrativos. 

O Encontro para a Consciência Cristã surgiu como resposta a outro 

evento realizado em Campina Grande durante o carnaval: o Encontro 

para uma Nova Consciência, realizado na cidade desde 1992. Este é 

um evento de natureza ecumênica que, à época, reunia pessoas dos 

mais diversos credos e religiões (budistas, Hare Krishnas, agnósticos, 

umbandistas etc.) e nomes expressivos da Nova Era, a exemplo de 

Paulo Coelho, Nehemias Marien e Leonardo Boff. O “Nova 

Consciência” tinha grande repercussão e expressividade em nível 

nacional. Diante dos ensinamentos antibíblicos difundidos pelo 

encontro ecumênico, membros da comunidade evangélica de Campina 

Grande decidiram se levantar e refutar tais propostas. Foi assim que, 

em 1999, foi realizado o 1º Encontro para uma Consciência Cristã, 

[…] Na época, o Consciência Cristã tinha cunho essencialmente 

apologético, apontando, principalmente, para os perigos e incoerências 

presentes nos ensinos da Nova Era[...] (PORTAL DA 

CONSCIÊNCIA CRISTÃ, 2015). 

 

Junto ao movimento afirmativo das religiões, surgem em 2006 por parte da 

associação judaica, o encontro “Os Amigos da Torah”, cuja finalidade era promover, 

por meio das raízes judaicas, a cultura e religião, com palestras, músicas, danças e 

exposições. 

Como forma elucidativa, Teixeira (2008) diz que diante do processo de 

globalização a pluralidade se torna evidente em dois casos, o primeiro com as 

demarcações identitárias particulares, que favorecem uma impressão de unidade 

coerente e compacta da realidade social, e o segundo, a abertura à mestiçagem cultural, 

a negociação com o horizonte da alteridade. Tais processos identificados na realidade 

expressa acima. 

As (re) construções identitárias e o pluralismo religioso  

 

A partir do entendimento de Goffman (1988), o ser humano em sua essência 

possui dois tipos de identidades, a virtual e a real. Na primeira são consideradas as 

qualidades normais e aceitas pelos ditames da sociedade, já a segunda trata-se da sua 

realidade enquanto indivíduo, baseado nas possibilidades do psíquico, da natureza 

biológica e cultural, rompendo com as relações da identidade virtual.  A interpretação 

para a afirmativa acima diz que a identidade é um processo dinâmico, cíclico, reflexivo 

e contraditório, pois se estrutura por meio das relações interpessoais e interculturais 

diariamente.   
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Hall (1997, 2003) afirma que os atores sociais adotam inúmeras identidades, 

quer seja de ordem étnica, religiosa, política ou até mesmo de gênero, existindo dentro 

de nós identidades contraditórias, nos levando em diferentes direções, de tal modo que 

nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas, se sentirmos que temos 

uma identidade unificada desde o nascimento até a morte é porque construímos uma 

cômoda estória sobre nós mesmos ou uma confortadora narrativa do eu. 

Ortiz (1980) aborda sobre a pluralidade de identidades e afirma que não existe 

uma identidade autêntica, porque essa é construída por diferentes grupos sociais em 

diferentes momentos históricos. Para Canclini (2006), a base de toda construção da 

cultura latina é híbrida, pelo processo de influência que recebemos dos colonizadores 

europeus, escravos africanos e dos remanescentes indígenas, ou seja, nossa formação 

étnica e representações culturais não podem ser consideradas puras, somos o povo da 

diversidade. O fragmento literário atribuído a Guimarães Rosa demonstra na visão 

sensível do autor, esta sensibilidade: 

O que mais penso, testo e explico: todo-o-mundo é louco. O senhor, 

eu, nós, as pessoas todas. Por isso é que se carece principalmente de 

religião: para se desendoidecer, desdoidar. Reza é que sara da loucura. 

No geral. Isso é que é a salvação-da-alma... Muita religião, seu moço! 

Eu cá, não perco ocasião de religião. Aproveito de todas. Bebo água 

de todo rio... Uma só, para mim é pouca, talvez não me chegue. Rezo 

cristão, católico, embrenho a certo; e aceito as preces de compadre 

meu Quelemém, doutrina dele, de Cardéque. Mas, quando posso, vou 

no Mondubim, onde um Matias é crente, metodista: a gente se acusa 

de pecador, lê alto a Bíblia, e ora, cantando hinos belos deles. Tudo 

me quieta, me suspende. Qualquer sombrinha me refresca. Mas é só 

muito provisório. Eu queria rezar – o tempo todo. Muita gente não me 

aprova, acham que lei de Deus é privilégios, invariável [...] (ROSA, 

2006, p. 16). 

 

Portanto fica claro que a dicotomia para a formação cultural existe e é possível 

de ser evidenciada, desde as pequenas comemorações do carnaval de rua tradicional até 

todos os outros encontros religiosos ocorridos na cidade nesse período. 

Ainda que de forma sazonal, a cidade de Campina Grande se transforma em uma 

ilha espiritual devido aos vários eventos religiosos que ocorrem no período 

carnavalesco. O fenômeno continua ocorrendo mesmo após vários anos de o poder 

público ter tentado estabelecer um calendário de festas profanas que acabaram se 

caracterizando pela pouca participação da população, exceto alguns bairros periféricos 

em que se observava uma maior adesão de seus moradores.  
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A criação dos eventos religiosos em Campina Grande estava pautada não apenas 

na fundamentação identitária por si, uma vez que nesse período observava-se um 

esvaziamento populacional da cidade, seus habitantes se deslocavam principalmente em 

direção ao litoral, o que refletia no baixo índice de consumo em relação a outros 

centros. Portanto a criação dessa rota para o turismo religioso se torna possível 

principalmente pelo desenvolvimento econômico. 

 Segundo Maio (2002) em uma pesquisa realizada sobre o turismo religioso, 

onde buscou-se identificar locais que possuíssem significado religioso, chegou-se à 

conclusão que os espaços podem se transformar em lugares com potencial para se 

desenvolver as atividades voltadas à prática do turismo religioso.  

A partir dos dados lançados do IBGE é compreensível entender uma das faces 

do pluralismo religioso refletido nos eventos em Campina Grande- PB. Os resultados do 

Censo Demográfico 2010 mostram o crescimento da diversidade dos grupos religiosos 

no Brasil, revelando uma maior pluralidade nas áreas mais urbanizadas e populosas do 

país. Em síntese, os dados fornecidos pelo recenseamento podem apresentar as feições 

da população brasileira mediante a religião e suas transformações gradativas.  

Steil (2008), afirma que a pluralidade e fragmentação religiosa são frutos da 

própria dinâmica social contemporânea. A globalização multiplica e aproxima as 

tradições e os universos religiosos, de forma que sua diversidade pode ser vista como 

interna e estrutural ao processo social. Amparando-se na perspectiva de Steil como 

sendo uma tendência global, identifica-se esse fenômeno religioso também em Campina 

Grande - PB, desde o início da década de 1990, quando começaram a surgir os 

primeiros encontros religiosos de característica ecumênica. 

Uma das características do pluralismo religioso observado nos dias de hoje é a 

facilidade que o indivíduo tem de optar por qual denominação religiosa ele irá seguir, se 

antigamente ele nascia imerso em um determinado contexto religioso, hoje o universo 

social ao qual ele está inserido lhe oferece, dentre muitas opções, a que mais lhe satisfaz 

de acordo com seu ponto de vista, podendo a qualquer momento vir a trocar de 

denominação religiosa, o que cria um fluxo religioso, conforme afirma Schiavo: 

Um dos fenômenos mais interessantes do pluralismo cultural e da 

partilha de códigos comuns é o trânsito religioso. A fluidez das 

fronteiras, também religiosas, favorece a mobilidade tanto cultural 

quanto religiosa. À diferença de antigamente quando as sociedades 

eram mais estáticas, fechadas e proporcionava uma forte identificação 
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cultural, social e religiosa, o sujeito pós - moderno tem acesso a uma 

vasta gama ou pluralidade de culturas e religiões. A multiplicação da 

oferta favorece aquilo que é definido de ‘supermercado do Sagrado’: 

cada um pode escolher, entre várias propostas, aquelas ou aqueles 

códigos que mais lhe servem e com os quais mais se identifica 

(SCHIAVO, 2008, p.174).  

 

De acordo com Fickeler (2008), os fenômenos religiosos aparecem em relação 

real com a superfície terrestre, podendo ser, portanto, estudados geograficamente. Com 

base nessa afirmativa entende-se que em detrimento do fenômeno religioso atuar no 

tempo e espaço é plausível apresentarmos as consequências desse fenômeno em âmbito 

geográfico. Assim sendo, em relação à questão do crescimento dos eventos religiosos 

em Campina Grande-PB, podemos levantar como esse fenômeno interfere nas relações 

cotidianas socioespaciais. Nesse contexto o autor supracitado aborda que: 

As relações entre religião e ambiente são mútuas, de forma que sua 

investigação pode ser orientada por dois enunciados principais: como 

o ambiente, incluindo o povo, a paisagem e o país, afetam uma forma 

religiosa? E como, reciprocamente, uma forma religiosa afeta um 

povo, uma paisagem e um país?(FICKELER, 2008, p.7). 

 

O catolicismo desde 1987 se mantinha em uma posição hegemônica em se 

tratando de adeptos a religião. Quase que prioritariamente o campo de estudo religioso 

brasileiro estava dentro dessa instituição, porém num intervalo de uma década, na 

contabilização do censo, foi apresentado um decréscimo de 9%. Para o mesmo período, 

houve um crescente em relação aos adeptos da comunidade evangélica em 6,8%. Para o 

grupo de adeptos as religiões afro-brasileiras - umbanda e candomblé mantiveram o 

índice de crescimento estável em 0,3% tanto em 2000 quanto em 2010. Já a comunidade 

espírita, cresceu de 0,7% no mesmo período. 

Diante do fenômeno exposto se torna cada vez mais necessário e evidente 

discutir sobre a pluralidade religiosa e identidade, porém é tanto quanto desafiador 

entender as dinâmicas espaciais a luz do poder influenciador da religião na organização 

do espaço. Ainda é uma abordagem muito nova tanto que STEIL (2001), revela que a 

literatura acadêmica sobre o campo religioso brasileiro tem sido construída ao longo da 

segunda metade do século XX, apontando as mudanças e configurações daquilo que se 

convencionou a chamar de campo religioso brasileiro.  
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Tríade: religião, território e territorialidade  

Discutir religião pelo prisma da geografia significa relacioná-la à formação de 

territórios de acordo com aqueles que criam o controle e apropriação do espaço. Milton 

Santos afirma que: 

O território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto 

de sistemas naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo 

homem. O território é o chão e mais população, isto, é uma identidade, 

o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território 

é a base do trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais e 

da vida, sobre os quais ele influi. Quando se fala em território deve-se, 

pois, de logo, entender que se está falando em território usado, 

utilizado por uma dada população [...] (2000, p. 96). 

 

Conforme Raffestin (1993), o território é o local onde se firma e acontecem as 

relações de poder, por meio das ações dos atores da sociedade. Para Foucault (1979), o 

poder está inserido em todas as relações humanas e principalmente dentro do escopo 

religioso. Rosendahl (2002) complementa que os espaços apropriados efetiva ou 

afetivamente são denominados territórios. De acordo com Haesbaert (2007, p. 22): 

[...] devemos primeiramente distinguir os territórios de acordo com 

aqueles que o constroem, sejam eles indivíduos, grupos 

social/cultural, o Estado, empresas, instituições como igreja etc. Os 

objetivos de controle social através de sua territorialização variam 

conforme a sua sociedade ou cultura, o grupo e, muitas vezes com o 

próprio indivíduo. 

 

A poderosa estratégia geográfica de controle de pessoas e coisas, amplia muitas 

vezes o domínio sobre territórios que a religião se estrutura enquanto instituição. Por 

sua vez a territorialidade significa o conjunto de práticas desenvolvidas por instituições 

ou grupos no sentido de controlar um dado território (ROSENDAHL,2002). 

Segundo Haesbaert (2007), a territorialidade, além de incorporar uma dimensão 

mais política, amplia-se também nas discussões das relações econômicas e culturais, 

pois está intrinsecamente ligada ao modo como as pessoas se relacionam com a terra, 

em forma de organização espacial e como elas dão significado ao lugar.  

Rosendahl (2002) analisa que a territorialidade pode ser fortalecida pelas 

experiências religiosas coletivas ou individuais que os grupos podem manter tanto em 

lugar considerado sagrado como nos itinerários que constituem seu território.  

Nesse contexto Vanderlinde, afirma que: 
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A territorialidade, enquanto conceito, pode ser identificada como um 

componente de poder que vai além do objetivo de apenas manter a 

ordem num território. Ela pode ser entendida como uma estratégia 

para criar e manter grande parte do contexto geográfico através do 

qual se pode experimentar o mundo dotando-o de significado. A 

territorialidade pode ter uma dimensão imaterial, no sentido 

ontológico de que, enquanto imagem ou símbolo de um território, 

existe e pode inserir-se eficazmente como uma estratégia político-

cultural, mesmo que o território ao qual se refira não esteja 

concretamente manifestado (VANDERLINDE, 2012, p.11). 

 

A criação dos eventos religiosos se tornou uma experiência virtuosa pelo fato de 

ter dado certo, por conseguinte as comunidades religiosas cada vez mais se organizam 

para estruturar suas bases territoriais sentindo a necessidade de se auto afirmar por meio 

de posicionamentos em relação as suas convicções divergentes. Mediante essa realidade 

é visto uma busca pelo controle social neste momento quando as tensões inter-religiosas 

se expõem durante e após as celebrações.  

Para (SOPHER, 1961, apud ROSENDAHL, 2002, p.206) a realidade acima 

mencionada é entendida no sistema microgeográfico da religião onde é fornecido 

modelos de interação entre os sistemas religiosos o qual traça que a territorialidade pode 

ser advinda por três tipos comportamental: um, por coexistência pacifica, o outro por 

instabilidade e competição e por fim o de intolerância e exclusão.  

Esses comportamentos analisados não são apenas na esfera religiosa, porém está 

inerente ao comportamento da sociedade em geral.  Como aponta Sopher (SOPHER, 

1961, apud ROSENDAHL, 2002, p.207). Algumas vezes esses comportamentos é 

produto de longa experiência histórica que subsiste a tradição das comunidades 

envolvidas, mesmo quando a fé e a prática religiosa estejam diminuindo. 

Essas práticas comportamentais mais exclusivistas, segundo Rosendahl (2002), 

são características de religiões antigas que buscam reivindicar posse de únicas verdades 

religiosas, cujos resultados são em alguns casos reações hostis entre adeptos de sistemas 

religiosos antagônicos. 

Com uma visão geográfica, Rosendahl (2003) afirma que os geógrafos devem 

desvendar as territorialidades visíveis e invisíveis dos diferentes grupos religiosos. 

Observa-se nessa afirmativa dois pontos importantes que se deve levar em consideração 

quando pretendemos analisar alguma problemática sob a ótica da geografia da religião: 

os territórios e territorialidades religiosas e a pluralidade religiosa, observada, 
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sobretudo, nos dias atuais. Em relação ao primeiro ponto, devemos focar no espaço em 

si e como a religião é capaz de unir ou, ao mesmo tempo delimitar um território ou um 

povo. Já em relação ao segundo ponto, devem-se considerar as múltiplas faces religiosas 

existentes na sociedade e qual a capacidade que elas possuem de interferir no território, 

no individual e no social de forma isolada ou de forma conjunta. 

Desta feita, instituímos que a religião é um dos fatores influenciadores tanto no 

processo de territorialização quanto no de construção identitária e cultural da sociedade. 

Nesse caso entendemos que os encontros religiosos em tempo de carnaval trazem a 

concretização de espaços sagrados. Um locus possivelmente relacionado à hierofania, 

que é neste contexto que o indivíduo manifesta sua aproximação com divino por meio 

da fé e poder (CORRÊA, 2001). Para os fiéis e participantes, esses espaços são 

considerados espaços vividos, dado pela interação e elevação de fé. Segundo o autor 

acima citado, o espaço vivido é uma experiência permanente, pessoal, e interpessoal, 

dentro de um espaço dinâmico, num determinado tempo ligado ao sentimento afetivo, 

sobrenatural e imaginativo.  

Ainda permeando pelo mesmo viés, o campo do espaço vivido pode produzir 

representações simbólicas para os fiéis, essas simbologias remetem a associação desses 

a um lugar de direcionamento indispensável para a sociedade, lugar de proteção, de 

alcançar a graça para futuras projeções, lugar onde é possível expressar suas crenças 

intimamente, ou seja, um lugar transformado para o espaço sagrado.  

Eliade (1992), afirma que: como o sagrado é absolutamente distinto do profano é 

possível que o homem os reconheça, o espaço sagrado seria todo outro que se contrapõe 

ao profano. Já por Rosendahl (2002, p. 30), espaço sagrado é:  

[...] um campo de forças e de valores que eleva o homem religioso 

acima de si mesmo, que o transporta para um meio distinto daquele no 

qual transcorre sua existência. [...] E é o espaço sagrado, enquanto 

expressão do sagrado, que possibilita ao homem entrar em contato 

com a realidade transcendente chamada deuses, nas religiões 

politeístas, e Deus, nas monoteístas.  

 

Dentro da realidade dos espaços religiosos, em Campina Grande, é possível 

compreender que entre o universo profano e o sagrado, o homem os experimenta de 

maneira diferenciada, visto que os espaços sagrados dão ao homem a possibilidade de 

experimentar a aproximação com o divino nos encontros religiosos, funcionando como 

extensões, igrejas, terreiros, mosteiros e entre outros, onde o indivíduo faz ruptura com 
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o espaço profano. Repara-se que os movimentos religiosos das entidades são 

importantes para a não homogeneidade do espaço, eclodindo nas distinções espaciais 

entre o sagrado e profano. 

Considerações Finais  

O fenômeno do carnaval religioso surgiu, a princípio, para atender uma demanda 

“burocrática” do município com finalidade de caracteriza-lo no período momesco, o que 

torna evidente o retorno intencional de processos econômicos, sociais e políticos por 

meio da interface religiosa. No ano de 2016 a movimentação financeira destes eventos 

ultrapassou a marca dos 2,5 milhões de reais para o município gerando emprego e renda 

de forma direta ou indireta.  

A curto prazo pode-se observar uma identificação da sociedade para com a 

programação estabelecida refletindo a contribuição que as esferas religiosas trouxeram 

para a (re) construção identitária, transformando aqueles espaços em lugares, tendo em 

vista a pouca representatividade que esses espaços tinham em épocas passadas. Logo 

com a manifestação do sagrado, esses espaços passam a ser referência regional e 

nacional de eventos religiosos para o período que se celebra historicamente os “prazeres 

carnais”.  

A pluralidade religiosa se mostra evidente nas projeções do IBGE, como uma 

tendência da sociedade, o que leva a compreender Campina Grande – PB como 

aglutinadora singular da diversidade de eventos manifestado na cidade o que a torna 

diferente das demais rotas da fé.  

A partir de uma breve exposição das configurações dos espaços religiosos no 

período carnavalesco, pode-se perceber a formação de territorialidades, resistências, 

tensões e identidades reafirmadas na construção do território religioso. Conclui-se que a 

geografia da religião é um meio adequado para se construir o conhecimento da dinâmica 

espacial a partir dos fenômenos religiosos. 
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RECURSOS METODOLÓGICOS PARA O ESTUDO 

DO ESPAÇO ACÚSTICO E DAS PAISAGENS 
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Resumo 
A geografia humanista possibilita o estudo do espaço acústico e das paisagens sonoras, a partir 

do qual pode-se explorar e compreender, dentre outros aspectos, os ritmos dos lugares. Neste 

contexto, este artigo tem por objetivo apresentar e descrever alguns recursos metodológicos para 

o estudo do espaço acústico e das paisagens sonoras. Para tanto, ele foi elaborado a partir do 

processo de revisão narrativa de literatura, o qual não esgotou as fontes de informações e a 

seleção e interpretação das mesmas estiveram sujeitas à subjetividade dos autores. Dentre os 

diferentes recursos metodológicos existentes, destacam-se neste artigo os passeios sonoros, as 

gravações de campo, os mapas sonoros, os catálogos de sons, os mapas sonoros pessoais e os 

catálogos de preferências sonoras. O estudo do espaço acústico e das paisagens sonoras e o uso 

desses recursos valoriza um sentido da percepção desfavorecido em meio à “cultura do olho” 

que, por sua vez, demonstra um real desperdício da capacidade humana de experienciar o 

mundo.  

Palavras-chave: Paisagem; Paisagem sonora; Recursos metodológicos. 
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Humanistic geography allows the study of acoustic space and soundscapes, from which you can 

explore and understand, among other things, the rhythms of the places. In this context, this 

article intend to present and describe some methodological resources for the study of acoustic 

space and soundscapes. Therefore, it was drawn from the narrative review process of literature, 

which hasn’t exhausted the sources of information and the selection and interpretation of them 

were subject to the subjectivity of the authors. Among the different existing methodological 

resources, are highlighted in this article sound walk, field recordings, sound maps, catalogs 

sounds, personal sound maps and catalogs of sound preferences. The study of acoustic space 

and soundscapes and use of these resources enhances a sense of disadvantaged perception 

through the "culture of the eye" which, in turn, shows a real waste of human capacity to 

experience the world. 

Keywords: Landscape; Soundscape; Methodological resources. 

 

Introdução  

Numa perspectiva fenomenológica, a experiência do mundo ocorre a partir da 

percepção individual dos objetos e corpos no tempo e no espaço. Dentre estes objetos 

percebidos encontram-se os sons, que recebem significados e valores que representam 

tanto aspectos individuais quanto intersubjetivos. Assim, eles conformam paisagens 

sonoras e contribuem para a identidade dos lugares.  

A geografia humanista, desenvolvida sobretudo a partir da década de 1970 e 

caracterizada pelo aporte fenomenológico e existencialista, permite o estudo das 

paisagens sonoras através de seus aspectos antropocêntricos, entendendo-as como 

construções mentais elaboradas a partir da experiência dos espaços acústicos 

(SALGUEIRO, 2001; DARDEL, 2011). 

No entanto, na atualidade e, sobretudo, nos espaços urbanos, os indivíduos 

vivem imersos em uma “cultura do olho” que pouco valoriza os demais sentidos da 

percepção, como a audição (SCHAFER, 2011). Esta predileção pelo sentido da visão 

revela um real desperdício da capacidade humana de experienciar o mundo. 

Consequentemente, nesses espaços, os indivíduos tendem a desenvolver baixo nível de 

consciência dos sons e a sofrer um grau elevado de privação sensorial (PORTEOUS; 

MASTIN, 1985).  

Como consequência disso, são comuns os estudos multidisciplinares que se 

preocupam com questões relacionadas à poluição sonora; isto é, preocupam-se com sons 

considerados indesejados e seus efeitos sobre a saúde e o comportamento humano e 

sobre ambientes naturais. De outro modo, análises qualitativas do espaço acústico e das 

paisagens sonoras podem ser realizadas por diferentes ciências, tais como geografia, 

história, sociologia, antropologia, urbanismo e música. Na geografia humanista, por 
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exemplo, a tendência é que a percepção dos sons de um determinado espaço acústico 

seja valorizada no sentido de que ela pode contribuir para a identificação de espaços, 

lugares e culturas num dado contexto histórico. Além disso, os estudos geográficos dos 

sons envolvem a exploração e compreensão dos ritmos dos lugares, procurando dar-lhes 

um sentido.  

Para os estudos do espaço acústico e das paisagens sonoras numa perspectiva 

humanista da geografia, o pesquisador tem a possibilidade de usar diferentes recursos, 

tais como passeios sonoros, gravações de campo, mapas sonoros, catálogos de sons, 

mapas sonoros pessoais e catálogos de preferências sonoras. Estes recursos favorecem 

os estudos tanto das dimensões físicas/materiais dos espaços, quanto as representações 

das experiências e do imaginário individual e coletivo. Nesse contexto, este artigo tem 

por objetivo apresentar e descrever esses recursos. Para tanto, ele foi elaborado a partir 

de revisão narrativa de literatura e, portanto, as fontes de informações não foram 

esgotadas e a seleção e interpretação das mesmas estiveram sujeitas à subjetividade dos 

autores. 

 

Recursos metodológicos para os estudos do espaço acústico e das 

paisagens sonoras 

A seguir, tem-se uma breve revisão teórica a respeito do espaço acústico e das 

paisagens sonoras para, em seguida, serem apresentados e descritos alguns recursos 

úteis para os estudos desses aspectos espaciais.  

Espaço acústico e paisagens sonoras 

O mundo, enquanto o espaço da existência e da experiência humana é acessado 

pelo indivíduo no tempo presente através de todos os sentidos simultaneamente, o que 

apresentam à consciência objetos sensíveis e outros indivíduos (DARDEL, 2011; 

MERLEAU-PONTY, 2011; SOKOLOWSKI, 2014). Deste modo, a percepção 

conforma um mundo vivido que depende de indivíduos que o percebem 

intencionalmente e que nele se relacionam de modo intersubjetivo (MERLEAU-

PONTY, 2011). 

Assim, os sons, enquanto objetos sensíveis que compõem o espaço acústico, são 

registrados pelos tímpanos e interpretados pela mente a partir da percepção 

(MERLEAU-PONTY, 2011). Esses sons podem ser emitidos por fontes biofônicas, 
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como aves e outros animais, geofônicas, como o vento e a chuva e antropofônicas, 

como pessoas, seus equipamentos e técnicas (KRAUSE, 2013). Da percepção resulta a 

paisagem sonora, entendida como uma formação mental intencional construída a partir 

da relação corporal do indivíduo com o espaço acústico e com outros indivíduos 

(FORTUNA, 1998).  

Ao perceber os sons dos espaços, a mente converte naturalmente os objetos 

sonoros em eventos dependentes de qualidades simbólicas, semânticas e estruturais que 

se relacionam com um contexto maior, como signos, sinais, símbolos, ruídos e sons de 

fundo (SCHAFER, 2011). Em analogia à teoria da Gestalt, sobre estes sons de fundo se 

sobrepõem os sons de figura, como signos, sinais e símbolos, sendo que estes últimos 

podem se configurar como marcos sonoros, que identificam os espaços e transmitem 

mensagens àqueles indivíduos capazes de compreendê-las (ibid.).  

 Logo, esses eventos são capazes de despertar nos ouvintes emoções e 

pensamentos e conferir a cada espaço sentimentos de lugar, como afeição, intimidade, 

convite e monumentabilidade (características topofonofílicas), de rejeição e hostilidade 

(características topofonofóbicas) (SCHAFER, 2011; DREVER, 2015). Ainda, esses 

eventos podem ser considerados indiferentes ou mesmo insignificantes, como os 

utilizados para gerar ambiências em espaços considerados deslugares (RELPH, 2014).  

Além disso, é nos lugares onde se desenvolve o “balé” rotineiro dos corpos, 

itinerários, passos e gestos relacionados diretamente às rotinas cotidianas dos indivíduos 

no tempo e no espaço (SEAMON, 1979). Nesse contexto, os sons que formam os 

espaços acústicos contribuem para que o indivíduo perceptor tenha sensações dos ritmos 

de cada lugar, isto é, percepções da dinâmica espacial, da passagem do tempo e de 

imersão.  

Por tratar da percepção do espaço acústico, considera-se a escala de análise no 

nível da experiência dos fenômenos, isto é, a mesoescala (GASPAR, 2001; CASTRO, 

2000). Esta escala valoriza práticas de investigação de campo através das quais são 

observadas tanto as dimensões físicas do espaço acústico, quanto as representações das 

paisagens sonoras (ALAMI; DESJEUX; GARABUAU-MOUSSAOURI, 2010). No 

âmbito da geografia humanista, os estudos do espaço acústico e das paisagens sonoras 

podem ser feito a partir de diferentes recursos, tais como os passeios sonoros, as 

gravações de campo, os mapas sonoros virtuais, os catálogos de sons e os mapas 

sonoros pessoais, que serão apresentados e detalhados a seguir.  
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Recursos metodológicos para o estudo do espaço acústico e das paisagens sonoras 

Os passeios sonoros são caminhadas exploratórias realizadas com a finalidade 

de ouvir com atenção detalhes do espaço acústico não valorizados cotidianamente pelos 

indivíduos, incluindo o próprio pesquisador (SCHAFER, 2011; MCCARTNEY; 

PAQUETTE, 2012; BERNAT, 2014). Nesses passeios, o ouvinte se desloca por espaços 

onde a vida diária se desenvolve e tem suas experiências perceptuais valorizadas 

(DREVER, 2009; SCHAFER, 2011). Para tanto, ele precisa estar atento aos sons afim 

de alcançar os objetivos esperados com a exploração (SCHAFER, 2011).  

Dentre as diferentes questões, os passeios sonoros podem ser motivados por 

temas ecológicos, sociais, políticos, estéticos, históricos e musicais, entre outros 

(DREVER, 2009; MCCARTNEY; PAQUETTE, 2012). Ainda, eles podem acontecer 

individualmente ou em grupo; em silêncio ou com diálogo entre os participantes; com 

roteiros, formas de registro e durações pré-determinados ou não; com ou sem a 

mediação de equipamentos eletrônicos como gravadores de áudio, GPS e câmeras 

fotográficas e filmadoras digitais (DREVER, 2009; MCCARTNEY; PAQUETTE, 

2012). Ainda, caso o objetivo da exploração sonora seja o registro e a análise do ritmo 

dos lugares, é aconselhável que o pesquisador faça passeios sonoros em diferentes 

períodos do dia, dias da semana e, mesmo, em épocas do ano distintas, pois assim ele 

encontrará diversidades de situações e contextos e acontecimentos específicos.  

Caso seja feito o registro do espaço acústico através de gravações, elas tornam-

se objetos de estudos para o pesquisador e importantes registros da composição de um 

determinado espaço em um dado contexto histórico, cultural e social (DREVER, 2009; 

HOLMES, 2015). Essas gravações de campo podem ser realizadas de modo móvel ou 

estacionário (FELD, 2014). No primeiro caso, o pesquisador se movimenta com o 

equipamento por um trajeto definido (FELD, 2014). Do outro modo, o pesquisador deve 

permanecer parado com o equipamento em um local escolhido, obtendo-se, assim, 

panoramas sonoros (FELD, 2014). Cada panorama corresponde a um recorte temporal e 

espacial de um campo sonoro com cerca de um a três minutos de duração (FELD, 

2014).  

A posterior audição dessas gravações fora do contexto espaço-temporal original 

e sem a ajuda de outros sentidos perceptivos conforma novas paisagens sonoras 

influenciadas por memórias, imagens e pela imaginação (SCHAEFFER, 2003). Assim, 
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é importante que também sejam obtidos fotografias, vídeos, descrições e comentários 

feitos em campo, pois eles favorecem o registro e a compreensão do contexto nas quais 

as gravações foram realizadas e auxiliam numa futura leitura e análise material 

adquirido. 

As gravações podem ser feitas com equipamentos profissionais ou 

semiprofissionais de áudio, ou mesmo através de aplicativos de smartphones, em um 

formato de áudio digital como o WAV e o MP3 (HOLMES, 2015). Nestes formatos é 

viável a rápida edição dos arquivos em softwares como o Audacity, no qual é possível 

retirar ruídos indesejados, equalizar e inserir efeitos nas faixas selecionadas. Estes 

formatos facilitam, também, a divulgação das gravações de forma gratuita em mídias 

digitais como bancos de dados sonoros virtuais (assim como o Freesound101), 

plataformas on-line de publicação de áudio (como o SoundCloud) e websites de 

compartilhamento de vídeos (como o YouTube) (HOLMES, 2015).  

Tanto os passeios sonoros quanto as gravações podem ser organizadas a partir 

do preenchimento de um registro que contenha um número de identificação, data, 

localização, condições do tempo, período do dia, hora do início e término do 

passeio/gravação, duração do passeio/gravação, equipamento utilizado para a gravação, 

formato e qualidade da gravação e se foram obtidas (e quantas foram) imagens e feitos 

vídeos (HOLMES, 2015) (Figura 1). Também, é possível a utilização de um croqui, 

mapa ou imagem de satélite impressa no qual se pode anotar e localizar informações 

obtidas em campo (HOLMES, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
101 Disponível em: <https://www.freesound.org>. Acesso em: 15 abr. 2016. 
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Figura 1 – Registro de passeio sonoro/gravação de campo 

 

Fonte: Adaptado de Holmes (2015) 

Também, é viável a composição de mapas sonoros virtuais a partir da inserção 

das gravações em bases digitais on-line como Google Maps, Bing Maps e Map Maker. 

Isto permite ouvir as gravações e situar com precisão cartográfica os locais onde elas 
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foram feitas. Existem diferentes mapas sonoros virtuais, como: Soundcities102, 

Favourite Sounds103 e Radio Aporee104 com sons de diversas localidades do mundo e SP 

SoundMap105 e Mapa Sonoro CWB106, com sons de diferentes localidades da cidade de 

São Paulo e Curitiba respectivamente.   

Ainda, as gravações podem ser ouvidas pelo pesquisador de forma que os sons 

nelas presentes possam ser classificados, formando um tipo de catálogo de sons 

(SCHAFER, 2011). Para a elaboração deste catálogo consideram-se, sobretudo, os 

aspectos físicos dos sons, tais como datas, horas e formas de ocorrências (isoladas ou 

repetitivas); as durações (em segundos ou minutos); as origens (biofonia, geofonia ou 

antropofonia) e as localizações de suas fontes emissoras em um croqui (SCHAFER, 

2011; HOLMES, 2015). Dependendo da motivação da pesquisa, pode importar, também 

a intensidade dos sons (em decibéis) (HOLMES, 2015). Esses catálogos podem ser úteis 

para o registro e a comparação da composição de um espaço acústico determinado ao 

longo do tempo e permitem, igualmente, a comparação entre a composição do espaço 

acústico de locais distintos (DREVER, 2009; HOLMES, 2015) (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102 Disponível em: <http://goo.gl/ZXD4Wj>. Acesso em: 15 abr. 2016. 
103 Disponível em: <http://goo.gl/O1YKrx>. Acesso em: 15 abr. 2016.   
104 Disponível em: <http://goo.gl/c9gVcz>. Acesso em: 15 abr. 2016. 
105 Disponível em: <http://goo.gl/A1EIBJ>. Acesso em: 15 abr. 2016.  
106 Disponível em: <http://goo.gl/R1oHiX>. Acesso em: 18 abr. 2016. 



 
570 

Figura 2 – Catálogo de sons de caminhada sonora 

 

Fonte: Adaptado de Holmes (2015). 

No que se refere aos registros e análises dos aspectos simbólicos relacionados à 

percepção dos espaços acústicos, o pesquisador tem a possibilidade de elaborar ou pedir 

para que outras pessoas que estejam frequentando o espaço estudado elaborem mapas 

sonoros pessoais (BERNAT, 2014; HOLMES, 2015). Esses mapas podem ser 
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compreendidos como variações dos mapas mentais, destacando-se como representações 

simbólicas das experiências, ideias e imagens que os indivíduos possuem do espaço 

vivido ou imaginado (SEEMANN, 2010). Após a elaboração dos mapas, é necessário 

fazer a leitura e interpretação dos produtos pelo pesquisador afim de “decifrá-los”, o que 

deve envolver, também, os acontecimentos ocorridos durante o processo de 

mapeamento (SEEMANN, 2010).    

Sugere-se que estes mapas sejam elaborados em uma folha de papel com o 

traçado de um círculo (representando o espaço acústico percebido) que tenha em seu 

centro um “X” (simbolizando a posição relativa do observador no espaço) (HOLMES, 

2015). Assim, o mapeador terá a possibilidade de ordenar os signos no mapa de acordo 

com as distâncias das fontes emissoras dos sons em relação a sua posição (HOLMES, 

2015) (Figura 3). 
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Figura 3 – Ficha para mapeamento da paisagem sonora 

 

Fonte: Adaptado de Holmes (2015) 

Para a realização do mapeamento é importante que o mapeador ouça 

atentamente os sons por alguns minutos (entre uma a três minutos, por exemplo) e então 

busque representa-los em formas de signos (HOLMES, 2015). Caso o mapeador não 

seja o próprio pesquisador, é importante anotar alguns dados que contribuam para a 
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caracterização do indivíduo participante, tais como gênero, relação com o espaço (se é 

morador ou visitante), idade e interesse em relação ao espaço (se está a trabalho, 

passeio, de passagem etc.) (HOLMES, 2015). 

A elaboração do mapa sonoro pessoal pode ocorrer em conjunto com a 

realização de entrevista com o mapeador (TORRES; KOZEL, 2011). Essa entrevista 

pode ser escrita ou gravada e envolver questões referentes às lembranças do 

entrevistado em relação ao espaço explorado, sua trajetória de vida, suas preferências 

alusivas aos sons agradáveis, desagradáveis e marcantes do espaço percebido (ibid). As 

informações obtidas por meio das entrevistas podem auxiliar e complementar o 

processo de interpretação e análise dos mapas sonoros pessoais.  

Por fim, o pesquisador tem a possibilidade de aplicar testes de preferências 

sonoras com os entrevistados (BERNAT, 2014). Para tanto, o indivíduo precisa ouvir 

com atenção durante alguns minutos e citar os sons que considera agradáveis, 

desagradáveis e, ao menos, um som que identifique o espaço a partir de sua perspectiva. 

A partir deles é possível identificar os sons considerados agradáveis e desagradáveis, 

sentimentos de topofonofilia e topofonofobia e outros aspectos simbólicos que 

conferem identidade aos espaços e lugares (SCHAFER, 2011).  

Os testes podem ser tratados a partir de perspectivas quantitativas, nas quais os 

sons citados são agrupados em categorias (como antropofonia, geofonia e biofonia) que, 

então, serão organizadas em tabelas, gráficos, esquemas e mapas. Além disso, há 

possibilidade de realização de análises qualitativas que consideram os detalhes, as 

especificidades e as subjetividades relatadas nos testes (Figura 4). 
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Figura 4 – Ficha de preferências sonoras 

 

Fonte: Os autores 
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Considerações Finais 

O espaço acústico e as paisagens sonoras ainda são pouco estudadas por 

geógrafos, mas, podem oferecer perspectivas interessantes para a identificação de 

espaços, lugares e culturas, além de para a exploração e compreensão dos ritmos dos 

lugares. Assim, o interesse por esse tema advém, sobretudo, de geógrafos humanistas, 

que podem desenvolvê-lo a partir de diferentes recursos metodológicos, tais como os 

passeios sonoros, as gravações de campo, os mapas sonoros virtuais, os catálogos de 

sons e os mapas sonoros pessoais. 

É neste sentido que este artigo buscou apresentar e detalhar alguns desses 

recursos que os geógrafos interessados pelo assunto podem fazer uso em seus trabalhos 

de campo. No entanto, mais do que oferecer soluções acabadas, procurou-se, também, 

instigar a criatividade e a experiência do pesquisador no sentido de adaptar e aprimorar 

esses recursos, além de desenvolver outros novos.  

 

Referências 

ALAMIS, Sophie; DESJEUX, Dominique; GARABUAU-MOUSSAOUI, Isabelle. Os 

métodos qualitativos. Petrópolis: Editora Vozes, 2010. 

BERNAT, Sebastian. Sound in landscape: the main research problems. Dissertations 

of Cultural Landscape Commission. Lublin, n. 23, p. 89-108, 2014. Disponível em: 

<http://goo.gl/84ZCF0>. Acesso em: 18/03/2016. 

CASTRO, Iná Elias de. O problema da escala. In: CASTRO, Iná Elias de; GOMES, 

Paulo Cesar da Costa; CORRÊA, Roberto Lobato (Orgs.). Geografia: conceitos e temas. 

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. 

DARDEL, Éric. O homem e a Terra: natureza da realidade geográfica. São Paulo: 

Perspectiva, 2011. 

DREVER, John. Soundwalking: aural excursions into the everyday. In: SAUNDERS, 

James (org.). The ashgate research companion to experimental music. Aldershot: 

Ashgate, p. 163-192, 2009. Disponível em: <http://goo.gl/dCwmpd>. Acesso em 12 

nov. 2015.  

________. Topophonophobia: the space and place of acute hearing. In: Hearing 

Landscape Critically: music, place, and the space of sound. Cambridge, 2015. 

Disponível em: <http://goo.gl/PgCjer>. Acesso em: 02 mar. 2016. 

FELD, Steven. Pensando na gravação de paisagens sonoras. Música e Cultura, Rio 

de Janeiro, vol. 9, n. 1, 2014. Disponível em: <http://goo.gl/oHtzAu>. Acesso em: 08 

nov. 2015. 

FORTUNA, Carlos. Imagens da cidade: sonoridades e ambientes sociais urbanos. 

Revista Crítica de Ciências Sociais, Coimbra, n. 51, p. 21-41, 1998. Disponível em: 

<https://goo.gl/BWxYX2 >. Acesso em: 04 dez. 2015. 



 
576 

GASPAR, Jorge. O retorno da paisagem à geografia. Finisterra, Lisboa, n. 72, p. 83-

99, 2001. Disponível em: <http://goo.gl/3hCDvR>. Acesso em: 03 ago. 2015. 

HOLMES, David. Soundscapes: Immersing yourself into the acoustic environment. 

Disponível em: <http://goo.gl/MHycek>. Acesso em: 23 nov. 2015. 

KRAUSE, Bernie. A grande orquestra da natureza: descobrindo as origens da música 

no mundo selvagem. Rio de Janeiro: Zahar, 2013. 

MCCARTNEY, Andra; PAQUETTE, David. Walking, listening, speaking: the 

soundwalking interactions project. In: THIBAUD, Jean-Paul; SIRET, Daniel. 

Ambiances in action / Ambiances em acte(s) - International Congress on Ambiances, 

Montreal, 2012. International Ambiances Network, p.189-194. Disponível em: 

<https://goo.gl/LELG8b>. Acesso em: 12 nov. 2015. 

MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Editora 

WMF Martins Fontes, 2011. 

PORTEOUS, John Douglas; MASTIN, Jane. Soundscape. Journal of Architectural and 

Planning Research, Chicago, n. 3, v. 2, p. 169-186, 1985. Disponível em: 

<http://goo.gl/ia1s0U>. Acesso em: 26 ago. 2015.  

RELPH, Edward. Reflexões sobre a emergência, aspectos e essência de lugar. In: 

MARANDOLA JR, Eduardo; OLIVEIRA, Lívia de (orgs.). Qual o espaço do lugar? 

São Paulo: Perspectiva, p. 17-32, 2014. 

SALGUEIRO, Teresa Barata. Paisagem e geografia. Finisterra, Lisboa, n. 72. 2001. p. 

37-53. Disponível em: <http://goo.gl/dnpY3Y>. Acesso em: 03 ago. 2015. 

SCHAEFFER, Pierre. Tratado de los objetos musicales. Madri: Alianza Editorial, 

2003. 

SCHAFER, Murray. A afinação do mundo: uma exploração pioneira pela história 

passada e pelo atual estado do mais negligenciado aspecto do nosso ambiente: a 

paisagem sonora. São Paulo: Editora Unesp, 2011 

SEAMON, David. Geography of the lifeworld: movement, rest and encounter. 

Londres: Croom Helm, 1979. 

SEEMANN, Jörn. Cartografia e cultura: abordagens para a geografia cultural. In: 

ROSENDAHL, Zeny; CORREA, Roberto Lobato (org.). Temas e caminhos da 

geografia cultural. Rio de Janeiro: Editora da UERJ, p 115-156, 2010.  

SOKOLOWSKI, Robert. Introdução à fenomenologia. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2014. 

TORRES, Marcos Alberto; KOZEL, Salete. Le paysage sonore de L’île des 

Valadares: perception et mémoire dans la construction de l’espace. Géographie et 

cultures, Paris, n. 78, p. 145-168, 2011. Disponível em: <http://goo.gl/bxe6gf>. Acesso 

em: 05 nov. 2015. 

 

 



 
577 

TERRITÓRIO, TERRITORIALIDADES E O 

TURISMO COMO DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL NA TRÍPLICE FRONTEIRA BRASIL, 

PARAGUAI E ARGENTINA  

Territory, territorialities and tourism as regional development in triple frontier Brazil, 

Argentina and Paraguay 

 

Orlando Bispo dos Santos107 

Guilherme de Barros Melo108 
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Resumo 
Este artigo tem o objetivo de analisar o território e as territorialidades do turismo na Tríplice 

Fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina como desenvolvimento regional. Além disso, fazer 

uma abordagem conceitual do território de fronteira com foco nas transformações causadas a 

partir da conurbação populacional que foram geradas pelas conexões estabelecidas entre as 

cidades de Foz do Iguaçu-Brasil, Ciudad del Este-Paraguai e Puerto Iguazú-Argentina. A 

conurbação dessas cidades contribuiram para fortalecer as atividades turísticas como 

desenvolvimento econômico das territorialidades transfronteiriças. Além da introdução, o artigo 

está estruturado a partir de um viés geográfico e dos conceitos de territorio e de territorialidade 

como instrumento que permitirá fazer uma observação da amplitude da prática das atividades 

turísticas nos territórios transfronteiriços, pelo dinamismo sociocultural. A análise de dados e as 

considerações finais  confirmam as abordagens estabelecidas do decorrer do estudo, e aponta as 

potencialidades da tríplice fronteira e o impacto econômico causado pala conurbação e as 

atividades turísticas. 

Palavras-chave: Território, Territorialidade Turística, conurbação e dinamismo sociocultural.  

  

Abstract 
Abstract This article aims to analyze the territory and tourism territoriality in the triple border 

between Brazil, Paraguay and Argentina as regional development. Also, make a conceptual 

approach to the border area focusing on changes caused from the population conurbation that 

were generated by the connections between the cities of Foz do Iguaçu, Brazil, Ciudad del Este, 

Paraguay and Puerto Iguazu, Argentina. The conurbation of these cities contributed to 

strengthening the tourist activities such as economic development of cross-border territoriality. 
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In addition to the introduction, the paper is structured from a geographical bias and concepts of 

territory and territoriality as a tool that will make a note of the practical range of tourist 

activities in the border areas, the socio-cultural dynamics. Data analysis and final considerations 

confirm the established approaches of the study course, and points to the tri-border potential and 

economic impact pala conurbation and tourist activities.  

 Keywords: Keywords: Territory, territoriality Tourist, conurbation and sociocultural 

dynamism. 
 

Introdução 

Este artigo tem o objetivo de analisar o território e as territorialidades do turismo 

na Tríplice Fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina como desenvolvimento regional. 

O território é apresentado por diversos autores como relações de poder, e espaço de 

formulação de todas as atividades humanas. A conturbação ocorre em diversos 

territórios e concretiza o surgimento de novos espaços de atuação do homem 

determinando as transformações nas territorialidades Transfronteiriça entre Brasil, 

Argentina e Paraguai. O turismo tem um papel no desenvolvimento dessas novas 

urbanizações, pois contribui até nos dias atuais para o crescimento dos territórios que 

formam a tríplice fronteira no oeste do Paraná.  

 Entre os diversos atrativos turísticos existentes no município de Foz do Iguaçu,  

os principais são as Cataratas do Iguaçu e Hidrelétrica de Itaipu Binacional. As cataratas 

está inserida no contexto territorial do Parque Nacional do Iguaçu, que unifica as 

territorialidades entre Brasil e Argentina, a qual foi a primeira unidade de conservação a 

ser nomeada pela UNESCO como patrimônio natural da humanidade. No entanto, a 

Hidrelétrica de Itaipu além de ser um instrumento geopolítico que promove o 

desenvolvimento economico na região de fronteira, unifica as territorialidades entre 

Brasil e Paraguai por meio do turismo e dos recursos enegéticos. 

Segundo Cury e Fraga (2013) no Brasil os limites de fronteira estendem-se por 

23.086km, dos quais 15.719km se dão com países sul-americanos. No território 

brasileiro são vários os pontos espalhados que se formam as cidades de fronteira, 

conurbadas internacionalmente. São nove tríplices fronteiras no Brasil, sendo a mais 

dinâmica e densamente povoada a que reúne Foz do Iguaçu no Brasil, Ciudad del Este 

no Paraguai e Puerto Iguazú na Argentina. Esta centralidade dá-lhe a característica de 

cidades transfronteiriças, em função das aproximações.  

A metodologia aplicada ao trabalho será a pesquisa teórica, bibliográfica, 

descritiva e empírica. O método definido para a pesquisa é o indutivo, pois é um 
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processo que tem os dados ou observações constatadas para chegar a proposições gerais, 

ou seja, do particular ao geral (RICHARDSON, 2014). As técnicas de coleta de dados 

serão por meio dos dados secundários das bibliografias em relação ao estudos de 

turismo, território, fronteira entre outras áreas afins.  

 A motivação dessa pesquisa partiu do interesse ao estudo de território, poder e 

fronteira, e as territorialidades turísticas na conturbação transfronteiriça entre Brasil, 

Argentina e Paraguai. A região de fronteira é um campo para estudos em diversas áreas, 

por se apresentar como um espaço amplo para pesquisas em relação as atividades do 

turismo e suas relações entre países. O surgimento de atrativos turísticos na região de 

Foz do Iguaçu no Brasil, Porto Iguaçu na Argentina e Ciudad del Eeste no Paraguai, 

ocasioou as aproximações entre essas territorialidades transfronteiriça do ponto de vista 

sócio-histórico e político-economico. 

Conceitos de Território e as Territorialidades entre Brasil, Paraguai e 

Argentina 

A abordagem conceitual de geografia pelos diversos autores, busca promover 

uma definição concreta de território e territorialidades em regiões transfronteiriça. No 

entanto muitos geógrafos tem pesquisado para oferecer uma reflexão sobre a 

centralidade de que o conceito de território assumiu no decorrer dos últimos anos na 

pesquisa geográfica. O conceito tradicionalista na área de geografia de território é usado 

para estudar as relações entre espaço e poder desenvolvidas pelos Estados, 

especialmente os Estados Nacionais. Também pode-se abordar o termo territórios nas 

áreas da biologia, psicologia, política entre outras.  

 Houveram dois autores que são considerados os precursores nos primórdios 

geográficos em relação aos estudos de território e territorialidades. São geógrafos 

influentes que impulsionaram os estudos em relação ao território motivados ambos 

pelas relações de poder. Pena (2000) afirma que Friedrich Ratzel foi um dos pioneiros 

na elaboração e sistematização do conceito de território. Em resultados de suas analises, 

aponta que Ratzel está diretamente vinculado ao poder e domínio exercido pelo Estado 

nacional, de maneira em que o território conforma uma identidade, a qual o povo que 

nele vive não se imagina sem a sua expressão territorial.  

 Logo em seguida, em meados de 1936 surgiu outro autor que discutiu esse 

conceito. Trata-se de Claude Raffestin, que afirmava o fato de o espaço ser anterior ao 
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território. Explica que o território é o espaço apropriado por uma relação de poder. Suas 

abordagens pregam que essa relação encontra-se expressa em todos os níveis das 

relações sociais. 

 Ratzel (1990) explica sua preocupação com a consolidação e expansão do 

Estado alemão, desenvolve uma abordagem geopolítica, conceituando o território como 

área e recursos naturais, como solo, água e clima. Ainda faz uma reflexão entre a 

relação homem natureza, a qual apresenta fatores influentes desta relação que implicam 

na sociedade.  

 Segundo Saquet (2013, p. 31) diz que “nas obras abordadas de Ratzel, o 

território ora aparece como sinônimo de ambiente e solo, ora aparece como Estado-

Nação e dominação.” Portanto o território é entendido como área para desenvolvimento 

da vida humana, não deixando o sinônimo solo ou terra, pois todos os povos farão uso 

sob o domínio do Estado.  

Os pesquisadores da geografia tem desenvolvido várias concepções em relação 

ao conceito de território. Porém alguns autores tem estudado de maneira a trazer o viés 

da geografia francesa que tem como base para as diversas definições. Saquet (2010) 

explica que para entender o conceito de território juntamente com seus derivados, a 

territorialidade, a territorialização e outros, precisa-se relacionar em estudos sociais e 

políticos, para poder racionar o conceito de território, pode-se entender muitos 

problemas que a geografia teve como ciência.  

 Essas grandes revoluções conceituais não seriam satisfatórias para entender a 

ideia de território na geografia atual, se não ocorresse as críticas contemporâneas 

marxistas da economia política e da sociedade capitalista, a qual apresentaram conflitos 

em relação ao poder. Saquet (2013) afirma que a contribuição de Marx e do pensamento 

marxista, até a contribuição mais recente de teóricos neomarxistas do território foram 

decisivas em pontos de vista diferentes.  

 Pensar nas diversas relações e disputas a que está inserida o território, confere a 

este, também, status de identidade e pertencimento, uma vez que são estabelecidas pelo 

homem à medida que ele utiliza o território. Milton Santos diz que: 

O território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto 

de sistemas naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo 

homem. O território é o chão e mais população, isto, é uma identidade, 

o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território 

é a base do trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais e 

da vida, sobre os quais ele influi. Quando se fala em território deve-se, 
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pois, de logo, entender que se está falando em território usado, 

utilizado por uma dada população [...] (SANTOS, 2000, p. 96). 

 

Parafrazeando Haesbaert (2010), ao se abordar o poder, é importante ressaltar 

que não existe território sem limite ou fronteira, que resulta com as disputas entre os 

homens para reafirmação do poder das suas relações. Pensar o território numa 

perspectiva materialista, Raffestin afirma que: 

 

O território [...] não poderia ser nada mais que o produto dos atores 

sociais. São atores que produzem o território, partindo da realidade 

inicial dada, que é o espaço. Há portanto um “processo” do território, 

quando se manifestam todas as espécies de relações de poder, que se 

traduzem por malhas, redes e centralidades cuja permanência é 

variável mas que constituem invariáveis na qualidade de categorias 

obrigatórias (RAFFESTIN, 1993, p. 7-8). 

 

 As pesquisas continuam a partir de 1980, Claude Raffestin começa a avançar nos 

estudos em relação ao território, diferente de outros autores, essa concepção é distinta e 

entendida como valorização das condições e recursos potenciais de contextos territoriais 

por meio da organização política e do planejamento. Segundo Squet (2000) 

“territorialidade é um fenômeno social, que envolve indivíduos eu fazem parte de 

grupos interagidos entre si, mediados pelo território; mediações que mudam no tempo e 

no espaço.” No entanto a territorialidade não depende apenas do sistema territorial local, 

pois existem redes locais de sujeitos que interligam o local com outros lugares do 

mundo, assim as ações locais, territoriais significam territorialidades.   

 Para Sack (1986) a territorialidade é mais limitada, trata-se como qualidade 

necessária para a construção do território, não se compara ao espaço quando ocorre 

mediação em uma relação de poder que efetivamente como forma de influenciar e 

controlar pessoas ou relações sociais. A fronteira e o controle de acesso são atributos 

fundamentais no conceito de territorialidade. Pode-se exemplificar na prática uma 

Tríplice Fronteira como territorialidades formada por meio de uma unificação de 

mobilizações no decorrer da história como relações de poder do Estado-Nação. Segundo 

Cury 

Nestas territorialidades são percebíveis os controles nas aduanas das 

populações que vivem ou visitam e passam as fronteiras, assim como 

nos fixos demarcados pelos rios Paraná e Iguaçu, pela BR-277, pela 

presença da Usina Hidrelétrica de Itaipu Binacional, pela subestação 
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de FURNAS, pelos aeroportos, pontes e outros. Nesse aspecto, a 

atividade turística intrínseca à economia poderá vir a contribuir no ir e 

vir dos fluxos econômicos e populacionais. (CURY, 2010, p. 45). 

  

 Nas cidades que constituem a Tríplice Fronteira, a quais são Foz do Iguaçu no 

Brasil, Porto Iguaçu na Argentina e Cidade do Leste no Paraguai, durante seu 

surgimentos as atividades turísticas foram fatores para desenvolvimento econômico 

desses territórios, assim unificando por meio das trocas de culturas e suas relações 

sociais, onde ocorreram as conturbações entre as cidades de fronteira. Houve um 

crescimento significativo das populações e diversificação das redes, assim iniciaram o 

atividades turísticas.  

Conurbação Transfronteiríça 

O termo conurbação não apresenta a mesma expressividade dos conceitos de 

território, territorialidade e urbanização nas abordagens conceituais da geografia. 

Observa-se que é um assunto pouco abordado pelos autores que tem a ciência 

geográfica como instrumento principal de investigação no que diz respeito às atividades 

humanas, e os fenômenos que determinam as transformações territoriais.  

Os conceitos de urbanização são os principais elementos da geografia, voltados a 

investigação das mobilizações do homem, e os fenômenos que contribuem para a 

interligação dos centros urbanos, e suas conexões do ponto de vista sócio-cultural, 

político, e o desenvolvimento dos fatores econômicos.  

Conforme Tessari (2009, p. 38) “o termo conurbação foi pensado por Patrick 

Geddes no início do século XX, procurando explicar o processo em que diferentes 

núcleos urbanos se fundem até formarem uma aglomeração maior”. A junção de 

núcleos urbanos consiste em conectar suas centralidades, e isso reforça as ações 

humanas no sentido de construir um campo de atividades que dimensionam as 

potencialidades regionais.  

 O processo de conurbação e a expansão das cidades com as mobilizações 

humanas, atreladas às inovações tecnológicas do mundo moderno, consolidam 

instrumentos de domínio territorial do ponto de vista econômico, e sociocultural em 

sentido amplo, a partir de procedimentos ampliados pelo homem, voltados à utilização 

das potencialidades, e da produção dos centros urbanos como força motriz para o 
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desenvolvimento regional. Conforme Tessari (2009) o processo de conurbação divide-

se em fases distintas. São assim apresentadas: 

A primeira forma de conurbação ocorre antes mesmo da consolidação 

do núcleo urbano ser levado a categoria de cidade, já surgindo como 

um apêndice de externalidades urbanas que são produzidas através da 

expansão das vias de deslocamentos de outas cidades. A segunda 

forma assemelha-se a primeira, tendo, por exemplo, a estação 

ferroviária como elemento estruturante. A terceira forma de 

conurbação se dá pela formação de aglomerações que se constituíram 

em um desenvolvimento urbano expressivo mesmo estando longe da 

grande cidade e com autonomia socioeconômica. (TESSARI, 2009, p. 

42) 

 

Ao se tratar da conurbação transfronteiriça que abarca os territórios do Brasil, 

Paraguai e Argentina, deve-se levar em consideração as riquezas naturais apresentadas 

pelas peculiaridades dos aspectos geográficos como centralidades do território 

fronteiriço, e suas transformações no decorrer do tempo histórico que permitiram a 

ampliação das atividades humanas em sentido amplo. Além disso, a interligação entre 

esses países a partir da construção da BR 277, que possibilitou o desenvolvimento do 

fluxo turistico e contribuiu para a formação da conurbação nesse espaço de fronteira. 

Conforme Cury. 

A conurbação nesta Tríplice Fronteira avança em todos os níveis 

infraestruturais, assim como na complexidade socioambiental e 

cultural, isto porque a região continua sendo um centro de visitação e 

comércio, altamente atrativo. Mais vai para, além disso, pois 

continuará convivendo com uma mescla enorme de pessoas vindas de 

todos os cantos dos países que a compõe e estes convivendo com 

milhares de turistas. O crescimento populacional também deverá se 

manter, mesmo que em níveis mais brandos do que os vividos no 

passado, fator determinante de políticas públicas de desenvolvimento 

socioeconômico e, necessariamente ambiental, por ser esse ultimo, um 

dos principais trunfos de atrações turísticas e com este, os recursos 

advindos desta atividade econômica. (CURY, 2013, p. 474) 

 

O crescimento populacional no oeste paranaense decorrente das delimitações 

formais do território, e do processo de colonização com as imigrações no decorrer do 

espaço tempo, possibilitou a criação da rede urbana de Foz do Iguaçu com a junção 

populacional das cidades que estão distribuídas no espaço geográfico, compreendido no 

contexto da faixa de fronteira. 

A ruptura dos limites entre as cidades por meio das atividades agrícolas, os 

fatores culturais e as diversificadas relações econômicas, a partir dos tratados 
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estabelecidos pelo Estado brasileiro a partir de políticas públicas,  determinam a geração 

de fenômenos sociais, que implicam em novos contornos na formação da conurbação.  

Além dos fatores territoriais, devem-se levar em consideração os aspectos sociais, 

políticos e econômicos como contribuição para formar a conurbação entre cidades das 

territorialidades tranfronteiriças. A figura a seguir ilustra a rede urbana de Foz do 

Iguaçu. 

Figura 1 - Rede Urbana de Foz do Iguaçu. 
 

 
                            

Fonte: IBGE 2007 

 

  

Coforme ilustrado na figura anterior, Foz do Iguaçu apresenta-se como uma 

cidade polo em relação aos demais centros urbanos que estão em seu entorno.  A 

construção de estruturas, tais como, o aeroporto das cataratas, a Ponte da Amizade entre 

Brasil e Paraguai, a Ponte da Fraternidade entre Brasil e Argentina, além da BR 277 e 

da Hidrelétrica de Itaipu Binacional, contribuíram para torna-la referência do ponto de 

vista social, político e economico e determinar as relações de dependência dos 

municípios no que diz respeito as atividades de logística. 

É importante destacar que o desenvolvimento sócio-economico da Tríplice 

Fronteira, decorre das inter-relações entre os centros urbanos dos três países, 

respectivamente Foz do Iguaçu, Ciudad del Este e Puerto Iguazú. A figura a seguir 

ilustra as cidades paraguaias que representam para a região de fronteira as 
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potencialidades econômicas e a concentração humana que forma a região metropolitana 

de Ciudad del Este. 

 

Figura 2 - Região Metropolitana de Ciudad del Este 
 

 
Fonte: Atlas censal del Paraguai, 2002. 

 

Assim como Foz do Iguaçu no Brasil, Ciudad del Este no paraguai apresenta-se 

como cidade polo em relação aos centros urbanos que estão em sua proximidade. A 

concentração humana em Ciudad del Este que é atraída em sua maioria pelo comécio de 

produtos importados, gera uma conurbação pelas conexões das cidades de Hernandárias, 

Minga Guazú, Presidente Franco e Los Cedrale, formando assim uma região 

metropolitana.  

A interconexão entre essas cidades paraguaias, a rede urbana de Foz do Iguaçu e 

a cidade de Puerto Iguazú na Argentina, apresenta uma expressividade econômica por 

meio da rotatividade turística na Tríplice Fronteira, que parte da fundação do Parque 

Nacional do Iguazú, e das atividades do setor gastronômico.  Conforme Cury 
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Puerto Iguazú se incorporou regionalmente por meio dos fluxos 

comerciais, estabelecendo e estruturando as dependências das 

conjunturas econômicas estabelecidas nas territorialidades, seja pelo 

comercio, seja pela atividade turística, pois a indústria é incipiente. 

Entre os anos de 1960 as atividades entre Foz do Iguaçu e Puerto 

Iguazú eram marcados pelos fluxos de produtos agrícolas e têxteis 

produzidos na Argentina. Puerto Iguazú apresenta a menor 

interferência de grupos imigrantes se comparada com Foz do Iguaçu e 

Ciudad del Este. (CURY, 2013. p. 471) 

 

Puerto Iguazu, apesar de ter a menor representatividade humana em relação a 

densidade demográfica de Ciudad del Este e Foz do Iguaçu, é um munípio importante 

por apresentar potencialidades que contribuem para a concretizar a conurbação da 

Tríplice Fronteira Brasil, Paraguai e Argentina. 

 

Análise dos dados 

O turismo como um dos fatores principais de desenvolvimento regional por meio 

dos aspectos sócio-cultural e político-econômico, torna-se uma das potencialidades 

geradas a partir do processo de conurbação das cidades de Foz do Iguaçu, Ciudad del 

Este e Puerto Iguazú. As transformações sociais e o desenvolvimento econômico pelas 

atividades turísticas na Tríplice Fronteira, impulsionou a interconexão dos territórios a 

partir da construção da ponte da Amizade e da Fraternidade, a construção da 

Hidrelétrica de Itaipu Binacional, e a integração dos Parques Nacionais do Iguaçu e 

Iguazú, e o reconhecimento de ambos pela UNESCO, como Patrimônio Natural da 

Humanidade.  

As territorialidades históricas, estabelecidas pelas conexões multiculturais a 

partir do processo migratório aos territórios transfronteiriços, contribuíram para ampliar 

as atividades humanas e dar dimensões à pluralidade linguística estabelecida no 

transcorrer do tempo. Nesse contexto, vale ressaltar a importante presença Guarani, que 

no decorrer da história contribuiu na formação cultural e plurilinguística das 

territorialidades transfronteiriças, por serem povos que se mobilizaram em busca de 

terra fértil para suas plantações de subsistências.  

 Schallenberger (2011, p. 25) ao fazer menção do povo Guarani enfatiza que 

“pela mobilidade espacial foram constituindo no seu universo de circulação um 

território simbólico referenciado nas situações de contato e na formação de uma rede de 

parentesco”. Isso permitiu a perduração do dialeto Guarani que é utilizado na Tríplice 
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Fronteira principalmente pelos paraguaios, como o ponto forte das suas peculiaridades 

culturais adquiridas com o processo de ocupação territorial pelos povos indígenas 

Guarani. 

  As territorialidades culturais e as atividades turísticas são fatores fundamentais 

na formação dessa conurbação transfronteiriça e do desenvolvimento urbano das 

cidades de fronteira em virtude do fluxo de visitantes brasileiros e estrangeiros dos mais 

distintos países, que visualizam a Tríplice Fronteira como opção de lazer e de compras. 

A junção desses fatores ocorridos no decorrer da história contribuíram para o 

desenvolvimento das sociedades dos três países. 

As relações comerciais em Ciudad del Eeste causou uma conexão com o Brasil, 

pois atrelou as atividades turísticas com o turismo de compra, assim ocorreram 

mudanças significativas nas territorialidades transfronteiriça. Os agricultores brasileiros 

que iniciaram suas plantações de soja e algodão aumentaram as exportações, pois 

aceleraram a modernização e mobilidade dos campos paraguaios. Desta maneira 

cresceram significativamente as importações de produtos agrícolas para diversos países.  

As Cataratas do Iguaçu é uma potência para o Turismo, pois esse atrativo 

turístico com seus enormes recordes de visitação, ocasionaram a geração de diversos 

meios de trabalhos, ou seja, esse trabalhadores romperam as fronteiras para prestar 

serviços ambos Unidades de Conservação no Brasil e Argentina. Percebe-se a 

construção das territorialidades das relações sócias, econômicas e políticas. 

Parafrazeando Cury e Fraga (2013) o desenvolvimento econômico desta região, 

presenciado nas cidades que compõem a tríplice fronteira, está subordinado ao Estado-

Nação, aliando algumas dependências infraestruturais que geram suas interrelações com 

os demais países e com centros econômicos mundiais. Portanto o Turismo é um 

exemplo sobre estas, pois está interligada a duas zonas francas (Ciudad del Este e 

Puerto Iguazú), e isso gera fluxos na economia, que são, hoje, fundamentais nessas 

cidades. 

Considerações Finais 

  
A interconexão das redes urbanas que envolvem as cidades de Foz do Iguçu, 

Ciudad del Este e Puerto Iguazú, constrói a aglomeração humana estabelecida da 

Tríplice Fronteira que contribui para a formação da conurbação transfronteiriça. Essa 

conectividade populacional, torna a Tríplice Fronteira Brasil, Paraguai e Argentina um 
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espaço geográfico dinâmico, pois as atividades sociais desenvolvidas nessas 

territorialidades, partem de distintos aspectos históricos e culturais que torna a fronteira 

um território amplo para o desenvolvimeto das atividades dos múltiplos aspectos 

sociais. 

 Os conceitos de território, de territorialidade e urbanização analisados nessa 

pesquisa partiu de um viés geográfico, e permitiu entender que a conurbação no espaço 

da Tríplice Fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, consiste na integração da 

concentração populacional que forma a rede urbana de Foz do Iguaçu no Brasil, e as 

conexões estabelecidas com a região metropolina de Ciudad del Este no Paraguai, e 

Puerto Iguazú na Argentina.  

Observou-se que as relações estabelecidas nessas territorialidades por meio das 

atividades econômicas, das trocas culturais e da utilização das riquezas naturais para as 

atividades turísticas, fortalecem o processo de construção de um espaço dinâmico, que 

fortalece as relações de poder nesta região transfronteiriça. 

 As estruturas governamentais estabelecidas nesses territórios, tais como a 

Hidrelétrica de Itaipu Binacional, as Pontes da Amizade e da Fraternidade, e os Parques 

Nacionais do Iguaçu e Iguzú, concretizam a interligação do Brasil com Paraguai e 

Argentina em termos econômicos, políticos e sociais, além de tornar a Tríplice Fronteira 

um espaço constantemente visitado por atores sociais de diferentes países. Essas 

centralidades apresentadas entre os países supracitados são exemplo novas conturbações 

em todo território nacional brasileiro. Portanto toda essas relações são benéficas a 

população local de cada territorialidade e constrói uma sociedade unificada. 
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TERRITORIALIDADE, HISTÓRIA INDÍGENA, E 

DIVERSIDADE MULTICULTURAL 
Territoriality, indigenous history, and multicultural diversity  

 

Carlos Alberto Caetano109 

 

Eixo Temático: Multiterritorialidade, Territórios Transfronteiriços, Cultura e Turismo 

Resumo 
A existência de duas cruzes na aldeia Pataxó de Coroa Vermelha, no lugar onde supostamente 

foi celebrada a Primeira Missa no Brasil, em Santa Cruz Cabrália, Extremo Sul da Bahia, é a 

motivação deste artigo que faz um paralelismo com o quadro de Victor Meirelles, do século 

XIX e que “reproduz a cena”. O objetivo deste artigo é estimular uma reflexão sobre aspectos 

relativos à complexa relação entre identidade, cultura e território do ponto de vista de uma 

abordagem geográfica. A metodologia baseia-se no materialismo dialético, com recurso a 

autores clássicos como Marx, Engels e contemporâneos, como David Harvey e Milton Santos. 

As duas cruzes existentes em Cabrália funcionam como um par de opostos. O artigo apresenta 

as categorias renda monopolista e capital simbólico coletivo como síntese plural do que 

aparentava, inicialmente, ser um fenômeno singular. Contextualiza o poder dos marcos especiais 

de distinção, como é o caso da aldeia Pataxó de Coroa Vermelha, com os fluxos de capital e 

com o processo de globalização na perspectiva da contemporaneidade do neoliberalismo.  

Palavras-chave: territorialidade; história indígena; diversidade multicultural. 

  

Abstract 
The existence of two crosses in Pataxó village of Coroa Vermelha, the place where it was 

supposedly the first Mass celebrated in Brazil, in Santa Cruz Cabrália, extreme south of Bahia, 

is the motivation of this article that makes a parallel with the Victor Meirelles picture, the 

nineteenth century and that "reproduces the scene." The aim of this paper is to stimulate a 

reflection on aspects of the complex relationship between identity, culture and territory from the 

point of view of a geographical approach. The methodology is based on dialectical materialism, 

using classical authors such as Marx, Engels and contemporaneous such as David Harvey and 

Milton Santos. The two existing crosses in Cabrália performer as a pair of opposites. The article 

presents the monopolist income categories and collective symbolic capital as plural summary of 

what appeared initially to be a unique phenomenon. Contextualizes the power of special marks 

of distinction, such as the Pataxó village of Coroa Vermelha, with capital flows and the process 

of globalization from the perspective of contemporary neoliberalism. 

Keywords: territoriality; indigenous history; multicultural diversity. 
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Introdução  

A Imperial Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro, no final do século XIX, 

durante o Império de D. Pedro II, possibilitou ao seu então bolsista catarinense, Victor 

Meirelles, uma viagem de estudos a Paris que resultou, entre outros ‘produtos’, na 

pintura de uma obra clássica do patrimônio cultural brasileiro, um óleo sobre tela que 

registra a Primeira Missa celebrada no Brasil, atualmente sob tombo número 901 do 

Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro.  

Tal pintura, (Figura 1), usada largamente em livros didáticos, é tratada neste 

artigo como uma paisagem cultural “simbólica” ficcionada a partir do texto da Carta de 

Pero Vaz de Caminha  ao rei de Portugal, relatando a chegada dos portugueses em 1500. 

Essa paisagem é identificada por crianças e/ou adolescentes que frequentam o ensino 

fundamental ou médio em escolas públicas ou particulares, como o quadro da Primeira 

Missa celebrada no Brasil. Sua reprodução é muito utilizada para ilustrar principalmente 

livros didáticos de História. Portanto, é uma figura que faz parte da construção 

identitária da história do país. 

Figura 1 - Quadro de Victor Meireles sobre a Primeira Missa no Brasil 

 

Fonte: Museu Nacional de Belas Artes, RJ, tombo nº 901 
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Em Santa Cruz de Cabrália, no Extremo Sul da Bahia, (Figura 2), a paisagem 

cultural real do cenário onde teria sido celebrada a primeira missa, comparada com a 

paisagem cultural “simbólica” ficcionada por Victor Meirelles,  permite um exercício 

hermenêutico tanto sobre os conceitos de território, história, paisagem e paisagem 

cultural em história e geografia. E uma discussão sobre identidade, cultura e território e 

territorialidade. Lá existem duas cruzes em pontos diferentes da mesma praça e é a 

partir desse fato que este artigo vai problematizar. 

 

Figura 2 – A praça em Santa Cruz Cabrália com as duas cruzes 

 

Fonte: CAETANO, Carlos Alberto (2012) 

Perguntas de partida 

- Que relação pode se estabelecer  entre  a paisagem cultural real, existente na aldeia 

Pataxó em Coroa Vermelha, Santa Cruz de Cabrália, Bahia, e a paisagem cultural 

“simbólica” ficcionada por Victor Meirelles?  

- É possível contextualizar a paisagem cultural da primeira missa celebrada no Brasil e 

estimular a construção de um conhecimento complexo sobre a memória cultural do 

país?  

- A paisagem cultural da primeira missa possibilita uma interpretação a respeito da sua 

utilização para a obtenção de rendas monopolistas pelo capital e sobre a construção de 

marcos especiais de distinção, ligados ao capital simbólico coletivo?  
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O artigo está dividido em seis partes, além das referências. Esta Introdução que 

contempla também as perguntas de partida para a reflexão; o desenvolvimento, onde a 

problemática é contextualizada; a discussão propriamente dita; o papel do Estado nesse 

contexto e as conclusões.  

 

Desenvolvimento 

Em geografia, os conceitos de paisagem, espaço e tempo são considerados 

basais.  Santos (2002a) afirma que a paisagem é um precioso instrumento de trabalho 

com o seu caráter de palimpsesto, memória viva de um passado já morto. Citando Marc 

Bloch (1974, p.49-50), Santos (2002a) explica que essa imagem imobilizada de uma vez 

por todas permite rever as etapas do passado numa perspectiva de conjunto.  

 
M. Bloch nos põe em guarda contra o risco de querer impor essa 

imagem – oferecida pela paisagem – “a cada etapa do passado”. O que 

temos diante de nós são apenas fragmentos materiais de um passado - 

de sucessivos passados – cuja simples recolagem não nos ajuda em 

muito. De fato, a paisagem permite apenas supor um passado. Se 

queremos interpretar cada etapa dessa evolução social, cumpre- nos 

retomar a história que esses fragmentos de diferentes idades 

representam juntamente com a história tal como a sociedade a 

escreveu de momento em momento. Assim, reconstruímos a história 

pretérita da paisagem, mas a função da paisagem atual nos será dada 

por sua confrontação com a sociedade atual (SANTOS, 2002a, p. 

107).  

 

Por isso, pode se considerar o texto da carta de Caminha como fragmentos 

materiais do passado que permitiram a Victor Meirelles supor um passado, ficcionar 

esse passado, transformando-o em símbolo cultural. A presença indígena na cena 

pintada reproduz a idéia de uma relação amistosa entre colonizador e colonizado, um 

conceito fortemente enraizado na herança colonial brasileira. Um conceito hegemônico 

sobre a relação de colonização que nem sempre corresponde à realidade histórica. 

A pintura de Meirelles em questão, como paisagem, é uma linguagem que 

contempla um determinado discurso e sustenta uma forma de poder hegemônico a partir 

da representação da “identidade nacional” com fortes implicações na produção de 

dispositivos educacionais de controle e subalternização de sujeitos.   

A paisagem cultural real de Santa Cruz de Cabrália, portanto, está bastante 

associada a aquilo que Hewison (1987, apud Harvey, 2004) chama de “indústria da 
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herança”, referindo-se, no caso, à Inglaterra. Embora nenhum dos dois autores utilize o 

conceito paisagem cultural, ele fica bastante evidente quando afirmam que essa 

“indústria da herança” 

[...] se tornou de súbito grande negócio na Inglaterra. Museus, casas 

de campo, paisagens urbanas reconstruídas e reabilitadas que fazem 

eco a formas passadas, cópias diretamente produzidas de infra-

estruturas urbanas passadas se tornaram parte de uma vasta 

transformação da paisagem britânica, a ponto de, no juízo de 

Hewison, a Inglaterra estar substituindo a manufatura de bens pela 

manufatura da herança como sua principal indústria (HARVEY, 2004, 

p.85).  

 

A preocupação com a identidade na produção e reprodução de paisagens 

culturais traz à tona um aspecto importante que liga diretamente a pintura de Victor 

Meirelles e a imagem real do lugar onde supostamente foi celebrada a primeira missa no 

Brasil. Um lugar que a “indústria da herança” fez questão de preservar e que é bastante 

utilizado no marketing turístico, tanto a partir do conceito “o Brasil nasceu aqui”, como 

no nome do zoneamento turístico da região denominada “Costa do Descobrimento. 

O impulso de preservar o passado é parte do impulso de preservar o 

eu. Sem saber onde estivemos, é difícil saber para onde estamos indo. 

O passado é o fundamento da identidade individual e coletiva; objetos 

do passado são a fonte de significação como símbolos culturais. A 

continuidade entre passado e presente cria um sentido de seqüência 

para o caos aleatório e, como a mudança é inevitável, um sistema 

estável de sentidos organizados nos permite lidar com a inovação e a 

decadência. O impulso nostálgico é um importante agente do ajuste à 

crise, é o seu emoliente social, reforçando a identidade nacional 

quando a confiança se enfraquece ou é ameaçada (HEWISON, 1987, 

apud HARVEY, 2004, p. 85). 

 

Essa dialeticidade entre identidade individual e identidade coletiva é muito 

presente em Coroa Vermelha, no território da aldeia indígena Pataxó, onde hoje estão 

fincadas duas cruzes que registram a celebração da primeira missa no Brasil. Por 

ocasião da comemoração dos 500 anos da chegada dos portugueses, em 2000, o governo 

do então presidente Fernando Henrique Cardoso, em parceria com o governo estadual 

baiano, instalou no local uma cruz em aço escovado, presente do presidente de Portugal, 

plantada sobre uma base de mármore no centro da praça.  
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Discussão  

Ao todo, hoje, os índios Pataxós, segundo dados da Fundação Nacional de Saúde 

de 2010, somam mais de 11 mil pessoas, aproximadamente. Denominam seus territórios 

de “Terra Indígena” e os mais importantes são: Terra Indígena Imbiriba (ao norte de 

Barra Velha); Terra Indígena Coroa Vermelha (Santa Cruz Cabrália, onde está 

localizada a cruz da Primeira Missa no Brasil, objeto deste artigo); Terra Indígena 

Aldeia Velha (no distrito de Arraial da Ajuda); Terra Indígena Mata Medonha (também 

em Santa Cruz Cabrália); Terra Indígena Comexativa (em Prado) e Terra Indígena Barra 

Velha (em Caraiva). Há ainda a Reserva Pataxó da Jaqueira, em Santa Cruz Cabrália. 

Aqui é importante se destacar que essas Terras Indígenas, na realidade são 

territórios indígenas que formam o que Haesbaert (2007) denomina de 

multiterritorialidade.  

A multiterritorialidade, como já enfatizamos anteriormente 

(HAESBAERT, 2004a), aparece como uma alternativa conceitual 

dentro de um processo denominado por muitos como 

"desterritorialização~'.Muito mais do que perdendo ou destruindo 

nossos territórios, ou melhor, nossos processos de territorialização 

(para enfatizar a ação, a dinâmica), estamos na maior parte das vezes 

vivenciando a intensificação e complexificação de um processo de 

(re)territorialização muito mais múltiplo, "multiterritorial" 

(HAESBAERT, 2007, s.p.). 

 

No processo de comemoração dos 500 anos da chegada dos portugueses, em 

2000, os índios Pataxós de Coroa Vermelha não aceitaram a mudança do tipo de cruz 

que marca o local considerado como o ponto do acontecimento da celebração da 

Primeira Missa, por se tratar de uma cruz em aço escovado – nem a sua localização –  o 

centro da praça -  já que diziam ter registrado na memória cultural coletiva o evento da 

primeira missa simbolizado por uma cruz de madeira, fincada bem mais próxima da 

praia. Não houve acordo entre a “memória cultural coletiva” manifestada pela 

territorialidade da aldeia Pataxó e a busca da construção de uma identidade nacional a 

partir da indústria da herança, que caracterizou a comemoração dos 500 anos da 

chegada dos portugueses.  

Assim, o lugar passou a ter duas cruzes. A de madeira, na “periferia” da praça, 

simbolizando o olhar de um povo periférico, os índios Pataxós e sua territorialidade, e a 

de aço escovado, no centro da praça, simbolizando a perspectiva central do “olhar 

hegemônico do Estado”.   
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[...] é interessante observar que, enquanto "espaço-tempo vivido", o 

território é sempre múltiplo, "diverso e complexo", ao contrário do 

território "unifuncional" proposto e reproduzido pela lógica capitalista 

hegemônica, especialmente através da figura do Estado territorial 

moderno, defensor de uma lógica territorial padrão que, ao contrário 

de outras formas de ordenação territorial (como a do espaço feudal 

típico), não admite multiplicidade/sobreposição de jurisdições e/ou de 

territorialidades (HAESBAERT, 2007, s.p.). 

 

Essa perspectiva do “olhar hegemônico do Estado” está relacionada à busca pela 

obtenção de rendas monopolistas pelo capital a partir de um governo neoliberal inserido 

no contexto da globalização capitalista. Como pano de fundo, a atividade turística 

desenvolvida no Extremo Sul da Bahia, assegura a obtenção de pequenos benefícios 

ligados à manutenção da singularidade e da chamada cultura local.  

Os indígenas aproveitam-se da visitação de turistas à cruz de aço escovado para 

oferecer-lhes alguns de seus artefatos, prática inclusive adotada por crianças indígenas. 

Criança indígena “mercando” não é diferente de criança branca ou mestiça trabalhando, 

fere o Estatuto da Criança e do Adolescente.  

O que se pretende é equacionar uma forma que possa ser considerada mais ética, 

nos reflexos dessa contradição na relação entre o “olhar hegemônico do Estado” e a 

realidade da cultura indígena em seus territórios ou aldeamentos. Pode-se questionar a 

partir dessa interpretação, por exemplo, como estão os procedimentos relativos à 

educação das crianças indígenas sobre sua própria história e os procedimentos relativos 

à educação de crianças não indígenas sobre a história indígena.  

Enquanto a pintura de Victor Meirelles tem apenas uma cruz de madeira fincada 

bem próxima à praia, é importante destacar que a paisagem cultural real no território da 

aldeia Pataxó de Coroa Vermelha, em Santa Cruz de Cabrália, Bahia, tem duas cruzes, 

sendo a segunda, em aço escovado, um retrato bastante explícito de aplicação à 

paisagem de uma rápida mudança a partir da ótica da industrialização capitalista na 

construção de uma indústria da herança. Os turistas que visitam o local dirigem-se – em 

sua maioria -  apenas à cruz de aço escovado localizada no centro da praça, sobre o 

pedestal de mármore, com a placa alusiva à sua inauguração pelo Estado brasileiro no 

contexto das celebrações dos 500 anos da chegada de Cabral. 

A relação entre a pintura clássica de Meirelles como paisagem cultural 

“simbólica” ficcionada que se busca estabelecer neste artigo, e o conceito de  paisagem 

cultural propriamente dito,  tem como  base teórica uma abordagem cultural da 
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Geografia, que permite construir essa relação, embora percorrendo uma via em sentido 

contrário à que é praticada habitualmente, quando a pintura de uma paisagem expressa a 

“natureza real” em relação com a “sociedade existente” no momento da pintura, o que 

não é o caso da obra de Meirelles. O artista, ao pintar no final do Sec. XIX,  inventou, 

criou, ficcionou - a partir de um texto escrito séculos antes -   tanto a natureza  como a 

sociedade existente na época da chegada dos portugueses em 1500 -, criando um 

artefato cultural que está sendo aqui denominado como paisagem cultural “simbólica” 

ficcionada.  

 

Para a maioria dos geógrafos culturais, a geografia cultural aparece 

como um subcampo da geografia humana. Para eles, a sua natureza é 

semelhante à da geografia econômica ou da geografia política. Para 

uma minoria – e eu faço parte dela – todos os fatos geográficos são de 

natureza cultural. Esses geógrafos preferem falar de abordagem 

cultural na geografia e não de geografia cultural.  (Claval apud Corrêa 

2003, p. 147).  

 

A lógica que presidiu a pintura do quadro de Meirelles se passa em um nível que 

não elimina a lógica existente no território ocupado hoje pelos índios Pataxós em Coroa 

Vermelha, que está sendo aqui interpretado e que se situa em um outro nível. O sentido 

dessa interpretação baseia-se na abordagem cultural da geografia proposta por Claval 

(2001), que afirma que a leitura das paisagens em diversos níveis  

só é possível enquanto nenhuma das lógicas que presidem à 

elaboração do espaço humanizado pode eliminar as outras. É o que 

caracteriza o mundo técnico de ontem: a habitação era concebida ao 

mesmo tempo para proteger do frio e da chuva, para servir de contexto 

para a vida familiar e para abrigar o altar dos ancestrais. Os espaços 

cultivados eram às vezes cortados de pequenos bosques ou de bosques 

sagrados. Ao longo das estradas, cruzes ou altares lembravam a fé que 

todos compartilhavam (CLAVAL,  2001, p. 316). 

 

Para a comunidade Pataxó que reside em Coroa Vermelha, esse é o sentido de a 

cruz de aço escovado ter sido rejeitada. Sabe-se que os indígenas que habitavam a 

região quando da chegada dos portugueses não eram os Pataxós, que obtiveram a 

reserva onde hoje está estabelecida a aldeia, já no século XX. Mas a presença da cruz de 

madeira próxima à praia ‘empresta’ um certo sentido de legitimidade à territorialidade 

dos Pataxós ali localizados. Embora seja um símbolo cristão, a cruz remete para a 



 
598 

presença dos ancestrais dos Pataxós no ato da primeira missa, como bem registra a 

pintura de Victor Meirelles e a própria descrição da carta de Caminha.  

 

Envolvendo sempre relações de poder, é evidente que nossa 

concepção de território também inclui o poder no seu sentido 

simbólico (tal como proposto por Bourdieu, 1989). É justamente por 

fazer uma separação demasiado rígida entre território a partir de 

relações de poder num sentido mais concreto, "funcional", e território 

a partir de relações de poder mais simbólico que muitos ignoram a 

riqueza das múltiplas territorialidades em que estamos mergulhados 

(HAESBAERT, 2007, s.p.). 

 

A cruz de madeira marca e simboliza a presença da memória coletiva indígena 

naquele lugar. Poder que a cruz de aço escovado sobre o pedestal de mármore não 

conquistou. A carta de Caminha registra, inclusive, com muita precisão, a adesão dos 

habitantes da terra aos gestos e ritos que caracterizaram a celebração da primeira missa. 

A cruz de madeira é um símbolo dessa presença indígena naquele ato, portanto, é uma 

forma que tem uma função, ela faz parte de uma estrutura que é resultado de um 

processo, recorrendo aqui às categorias de análise do espaço de Milton Santos. 

O espaço deve ser considerado como um conjunto de relações 

realizadas através de funções e de formas que se apresentam como 

testemunho de uma história escrita por processos do passado e do 

presente. Isto é, o espaço se define como um conjunto de formas 

representativas de relações sociais do passado e do presente e por uma 

estrutura representada por relações sociais que estão acontecendo 

diante dos nossos olhos e que se manifestam através de processos e de 

funções. O espaço é, então, um verdadeiro campo de forças cuja 

aceleração é desigual. Daí porque a evolução espacial não se faz de 

forma idêntica em todos os lugares (SANTOS, 2002b, p.153). 

 

O espaço também é analisado como campo de forças com diferentes modos de 

acontecer por Cosgrove (2003), geógrafo britânico de influência marxista, quando 

destaca que as formas representativas de relações sociais estão relacionadas com a 

produção e reprodução do espaço que são sustentadas através de uma produção 

simbólica. Segundo esse autor, 

a produção e reprodução da vida material são, necessariamente, uma 

arte coletiva, mediada na consciência e sustentada através de códigos 

de comunicação. Esta última é produção simbólica. Tais códigos 

incluem não apenas a linguagem em seu sentido formal, mas também 

o gesto, o vestuário, a conduta pessoal e social, a música, a pintura, a 

dança, o ritual, a cerimônia e as construções. Mesmo essa lista não 

esgota a série de produções simbólicas através das quais mantemos o 
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nosso mundo vivido, porque toda atividade humana é, ao mesmo 

tempo, material e simbólica, produção e comunicação (COSGROVE, 

2003, p. 103). 

 

Como não reconhecer, portanto, à pintura de Meirelles, um código de 

comunicação, uma produção “simbólica” sobre a primeira missa realizada no Brasil, a 

chancela de paisagem cultural “simbólica” ficcionada? Ela é -  exatamente -  ao mesmo 

tempo real, porque existe como arte clássica, como pintura no sentido de óleo sobre tela, 

e “simbólica”, porque representa e registra gestos, vestimentas, condutas, rituais e 

cerimônias descritas no documento que pode ser chamado de certidão de nascimento do 

país, a Carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal. A narrativa de Caminha que 

inspirou a pintura de Meirelles diz: 

Ao domingo de Pascoela pela manhã, (26 de Abril de 1500), 

determinou o Capitão ir ouvir missa e sermão naquele ilhéu. E 

mandou a todos os capitães que se arranjassem nos batéis e fossem 

com ele. E assim foi feito. Mandou armar um pavilhão naquele ilhéu, 

e dentro levantar um altar mui bem arranjado.  

E ali, com todos nós outros, fez dizer missa, a qual disse o padre frei 

Henrique, em voz entoada, e oficiada com aquela mesma voz pelos 

outros padres e sacerdotes que todos assistiram, a qual missa, segundo 

meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. 

Ali estava com o Capitão a bandeira de Cristo, com que saíra de 

Belém, a qual esteve sempre bem alta, da parte do Evangelho... E 

quando veio ao Evangelho, que nos erguemos todos em pé, com as 

mãos levantadas, eles (os índios) se levantaram conosco e alçaram as 

mãos, ficando assim, até ser acabado; e então tornaram-se a assentar 

como nós... e em tal maneira sossegados, que, certifico a Vossa 

Alteza, nos fez muita devoção... (CAMINHA, 1500). 

 

A dialogicidade entre a pintura de Meirelles enquanto paisagem cultural 

“simbólica” ficcionada a partir da Carta de Caminha e a paisagem cultural real que está 

lá em Coroa Vermelha, no município de Santa Cruz de Cabrália, permite um 

paralelismo com uma questão central do ponto de vista da construção de uma visão 

científica multicultural, e diz respeito à relação entre as categorias espaço e tempo, tão 

caras à geografia e à história. 

A noção de uma história que organiza os fenômenos no tempo e de 

uma geografia que os organiza no espaço, herança de Kant que 

Hettner reelaborou aperfeiçoando-a, e que um sem-número de 

geógrafos do nosso próprio tempo manteve quase intacta, é 

responsável por um equívoco extremamente grave no domínio do 

método: porque a geografia, na realidade, deve ocupar-se em 

pesquisar como o tempo se torna espaço e de como o tempo passado e 
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o tempo presente têm,  cada qual um papel específico no 

funcionamento do espaço atual (SANTOS, 2002b,  p.134). 

 

Por isso é importante a percepção de que tanto na pintura de Meirelles quanto 

nas duas cruzes de Coroa Vermelha, um dos objetivos  de um estudo com base na  

geografia -  do ponto de vista hermenêutico - é possibilitar  uma abordagem cultural, 

numa práxis interdisciplinar com a história. Porque o texto de Caminha, que é história e 

é tempo, tornou-se paisagem na forma de óleo sobre tela, a paisagem na pintura, a 

paisagem cultural “simbólica” ficcionada pelo artista. Permitindo que o tempo passado 

registrado por Caminha desempenhasse seu papel específico como significado histórico 

e que o tempo presente evidenciasse as contradições que se configuram no 

funcionamento do espaço atual.  

 

O papel do Estado 

O papel que o Estado desempenha, analisado aqui à luz do que pode ser 

considerada uma teoria marxista do Estado, traz uma contribuição importante, 

transversal, a essa discussão. Tome-se como ponto de partida o pensamento de Marx, 

citado por Harvey (2005) a esse respeito. 

Marx teve a intenção de escrever um tratado específico sobre o 

Estado, mas nunca começou o projeto. Suas concepções sobre o 

Estado estão difundidas em todos os seus textos e, com a ajuda dos 

trabalhos mais volumosos de Engels, é possível reconstruir – como, 

por exemplo, fez Chang (1931) – uma versão da teoria marxista do 

Estado (HARVEY, 2005,  p. 79). 

  

No mundo atual, o papel do Estado pode ser compreendido de diversas 

perspectivas, uma vez que ele interfere em praticamente todos os campos de atividades 

e no caso específico do patrimônio cultural e da paisagem cultural, a presença do Estado 

se manifesta de forma muito clara através da portaria do IPHAN que estabeleceu 

normas relativas à chancela de paisagens culturais, o que não é o objeto deste artigo. 

Atualmente, há pouquíssimos aspectos da produção e do consumo 

que não estão profundamente afetados, diretas ou indiretamente, por 

políticas do Estado. No entanto, não seria correto afirmar que o 

Estado apenas recentemente se tornou agente central para o 

funcionamento da sociedade capitalista. Ele sempre esteve presente; 

apenas suas formas e modos de funcionamento mudaram conforme o 

capitalismo amadurecia (HARVEY, 2005, p. 79). 
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Portanto, o Estado desempenha em relação à construção de uma  identidade 

nacional; à própria indústria da herança; às questões relativas ao patrimônio cultural e à 

paisagem cultural um papel central. Essa visão tem como base uma interpretação 

marxista do papel do Estado, que  se consolidou a partir de um texto publicado por 

Engels, reproduzido por Harvey (2005) que apresenta o Estado como produto da 

sociedade.  

[...] o Estado não é, de modo algum, um poder, de fora, imposto sobre 

a sociedade; assim como não é  “a realidade da idéia moral”, “a 

imagem e a realidade da razão”, como sustenta Hegel. Em vez disso, 

o Estado é o produto da sociedade num estágio específico do seu 

desenvolvimento; é o reconhecimento de que essa sociedade  se 

envolveu numa autocontradição insolúvel, e está rachada em 

antagonismos irreconciliáveis, incapazes de ser exorcizados. No 

entanto, para que esses antagonismos não destruam as classes com 

interesses econômicos conflitantes e a sociedade, um poder, 

aparentemente situado acima da sociedade, tornou-se necessário para 

moderar o conflito e mantê-lo nos limites da “ordem”; e esse poder, 

nascido da sociedade, mas se colocando acima dela e, 

progressivamente, alienando-se dela, é o Estado (ENGELS, 1941, 

p.155, apud HARVEY, 2005 p.79-80).  

 

Isso significa que a origem do Estado está relacionada com a contradição entre 

interesses particulares (de grupos, eventualmente) e o interesse da comunidade (como 

um todo social). Como no caso das duas cruzes da Primeira Missa em Santa Cruz de 

Cabrália. Há o interesse do Estado, de um lado, e o interesse da comunidade indígena, 

de outro.  

A globalização e o neoliberalismo, em uma de suas características consideradas 

mais perversas, buscam uma forma de relação com as comunidades e com as formas 

culturais locais bastante característica. Trata-se da obtenção de rendas monopolistas. 

A categoria “renda monopolista” é uma abstração advinda da 

linguagem da economia política. Para os mais interessados em 

questões de cultura, estética, valores afetivos, vida social e coração, 

esse termo talvez seja muito técnico e árido para suportar o peso dos 

assuntos humanos, além dos possíveis cálculos dos financistas, dos 

incorporadores, dos especuladores imobiliários e dos locadores. No 

entanto, espero (sic) mostrar que o termo possui um poder 

multiplicador muito maior: se elaborado adequadamente, pode 

propiciar interpretações valiosas sobre muitos dilemas práticos e 

pessoais resultantes do nexo entre globalização capitalista, 

desenvolvimentos político-econômicos locais e evolução dos sentidos 

culturais e dos valores estéticos (HARVEY, 2005, p.221). 
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Harvey (2005), aponta duas contradições importantes em relação à categoria 

renda monopolista. A primeira diz respeito a como calcular o valor monetário, por 

exemplo, de uma pintura de Victor Meirelles, ou da cruz de aço escovado colocada no 

meio de uma praça em Coroa Vermelha, ou ainda o valor de uma cruz de madeira 

colocada pelos índios Pataxós mais próxima da praia naquele lugar. A segunda, explica 

Harvey (2005), revela que toda competição tende ao monopólio ou oligopólio, pois a 

sobrevivência do mais apto, na guerra de todos contra todos, elimina os mais fracos. 

Considerações Finais 

A busca pela obtenção de rendas monopolistas faz com que sejam absorvidos no 

processo de globalização capitalista, os desenvolvimentos e as tradições de culturas 

locais, o que explica, em muitos casos, o interesse tanto na inovação cultural local, 

como na ressurreição e invenção de tradições locais, segundo Harvey (2005), com a 

intenção e desejo de extrair e se apropriar de rendas monopolistas, como acontece – por 

exemplo, fora do Brasil -  na ênfase na singularidade e pureza da cultura local balinesa, 

o que talvez seja essencial à rede hoteleira, às empresas aéreas e à indústria turística que 

operam no Bali.  

O caso das duas cruzes de Santa Cruz de Cabrália pode ser analisado, portanto, a 

partir da categoria rendas monopolistas, pelos seus aspectos de busca da singularidade, 

particularidade e de práticas culturais historicamente constituídas. O local é fortemente 

vinculado ao produto turístico Porto Seguro, embora fique em um município vizinho e 

fronteiriço, Santa Cruz de Cabrália. Muitos turistas que viajam para Porto Seguro 

visitam Coroa Vermelha e o lugar onde foi celebrada a primeira missa, sem perceber 

que estão em outra cidade. Mas, não se pretende aqui analisar a questão do ponto de 

vista do turismo exclusivamente, o que seria um reducionismo em relação à questão 

central. 

O produto turístico Porto Seguro, apresentado pelo trade como o principal 

atrativo do zoneamento denominado Costa do Descobrimento, além de transformar 

Porto Seguro num lugar central em relação a Santa Cruz de Cabrália, considerado um 

lugar periférico dentro do mesmo zoneamento, deu a Porto Seguro a proeminência na 

acumulação de capital simbólico e marcos de distinção. Tanto que as duas cidades 

“disputam” o conceito de “o Brasil nasceu aqui”, enfatizando a questão histórica e as 

heranças culturais com uma forte avalanche de marketing, em especial Porto Seguro.  
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É importante pontuar, à guisa de conclusão, que o exemplo dos índios Pataxós 

de Coroa Vermelha e sua posição em relação à localização da cruz onde supostamente 

foi celebrada a Primeira Missa no Brasil, rejeitando a interferência do Estado na sua 

construção identitária, é compartilhada pelas demais comunidades Pataxós que habitam 

os outros territórios denominados de Terra Indígena na região do Extremo Sul da Bahia.  

Trata-se, portanto, de uma postura de multiterritorialidade. Os Pataxós foram 

desterritorializados, se reterritorializaram a partir da construção de uma 

multiterritorialidade que garante a manutenção de sua cultura e identidade.  
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