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O Simpósio Paranaense de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia - SIMPGEO já está 

consolidado no calendário de eventos dos programas de pós-graduações em geografia do estado do Paraná. 
A realização do evento tem contribuído não só cientificamente, mas também no trato tecnológico e de 
inovação. Adicionalmente, tem promovido a formalização de parcerias de pesquisas entre os docentes e 
instituições participantes. No trato científico, a realização deste evento permitirá: i) a difusão dos 
conhecimentos adquiridos nas pesquisas desenvolvidas pelos alunos e professores que integram as Pós-
Graduações do Estado do Paraná; ii) a discussão da atual conjuntura dos Programas de Pós-Graduação em 
relação a formação acadêmica e os recursos para a sua manutenção; iii) a estruturação de um planejamento 
e o lançamento de estratégias para a integração dos Programas de Pós-Graduação do Estado do Paraná, 
visando o desenvolvimento pleno dos PPGs. Salienta-se que este evento de caráter regional é o único do 
Brasil. Isto reflete o potencial do Estado do Paraná em relação ao número de pós-graduação em geografia, 
totalizando atualmente 07 (sete) programas de mestrado e 06 (seis) doutorados. É o estado com um dos 
maiores números de mestrados e doutorados em Geografia do Brasil. Adicionalmente, embora o púbico 
alvo seja constituído predominantemente de docentes e discentes dos Programas de Pós-Graduação em 
Geografia do Estado do Paraná, alunos da graduação, professores da rede pública de ensino. Objetivo do 
evento é de promover o intercâmbio técnico-científico entre a comunidade acadêmica dos Programas de 
Pós-Graduação (PPGs) em Geografia do Estado do Paraná, e demais representantes da ANPEGE e órgãos 
de fomento a fim de discutir e planejar o futuro das pesquisas geográficas, especialmente, dos PPGs do 
Paraná. Objetivos específicos - Oportunizar a difusão dos conhecimentos adquiridos nas pesquisas 
desenvolvidas pelos Programas de Pós-Graduação de Geografia do Estado do Paraná; - Discutir a 
conjuntura atual dos Programas de Pós-Graduação em relação a formação acadêmica e os recursos para a 
sua manutenção; - Planejar estratégias para a integração dos Programas de Pós-Graduação do Estado do 
Paraná, visando o desenvolvimento pleno dos PPGs. - estreitar as relações entre docente e discente para o 
aprimoramento das pesquisas; - incentivar os alunos da graduação e demais interessados a planejar a 
realização da pós-graduação no futuro. 
  

Comissão Organizadora  
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Quarta-feira (14/11/2018)  
15h00 – 18h00 - Credenciamento.  
19h00 – 20h00 - Cerimonial de Abertura e apresentação cultural.  
20h00 - 21h00 - Conferência de Abertura: “Expansão da Pós- Graduação em Geografia e 
as emergências regionais”. Esta conferência propõe um debate acerca das perspectivas da 
pesquisa geográfica, destacando o desempenho da região sul. Conferencista: Dirce Maria 
Suertegaray.  
21h00 – 22h30 - Coquetel de Confraternização.  
Quinta-feira (15/11/2018)  
08h – 10h00 - Mesa Redonda 1: “Perspectivas de pesquisa em ensino e aprendizagem da 
Geografia”. Essa mesa propõe a reflexão acerca das perspectivas da pesquisa em Ensino 
de Geografia e a contribuição da região sul nesse cenário. Temas tais como desafios da 
formação docente; práticas pedagógicas da Geografia e perspectivas do ensino e da 
aprendizagem da Geografia farão parte do debate em questão. Palestrantes: Jussara Fraga 
Portugal, Liz Cristiane Dias e Mafalda Nesi Francischetti. Mediadora: Eloiza Cristiane 
Torres.  
10h00 – 10h30 – Intervalo.  
10h30 – 12h30 – Mesa Redonda 2: “Questões ambientais – limites e possibilidades das 
pesquisas no sul do Brasil”. Essa mesa sugere o debate sobre os problemas ambientais e 
a pesquisa no campo da Geografia. Temas como perspectivas sócio ambientais, educação 
ambiental e gestão ambiental, bem como a prática profissional do geógrafo farão parte 
das discussões. Palestrantes: Francisco de Assis Mendonça, Ericson Hideki Hayakawa e 
José Paulo Pecininni Pinese. Mediadora: Ana Cláudia Duarte Pinheiros.  
12h30 – 13h30 – Almoço.  
13h30 – 15h30 - Apresentação de trabalhos.  
15h30 – 16h00 – Intervalo.  
16h00 – 18h00 – Grupos de Trabalhos (GTs).  
18h00 – 19h00 – Jantar.  
19h30 – 21h30 – Mesa Redonda 3: "Questões regionais e urbanas: desafios do sul". Essa 
mesa será composta por quatro falas diferentes, sendo duas sobre o urbano e duas sobre 
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o regional em dois eixos distintos, sendo um eixo dos desafios da pesquisa no Brasil e, 
outro, dos desafios da pesquisa no sul do Brasil, com enfoque para o Paraná. Palestrantes: 
Eliseu Savério Sposito, Maria Encarnação Beltrão Sposito e Olga Lucia Castreghini de 
Freitas Firkowski. Mediadora: Adriana Castreghini de Freitas Pereira.  
Sexta-feira (16/11/2018)  
08h00 – 10h00 – Mesa Redonda 4: “A pesquisa geográfica: múltiplos olhares”. A 
proposta desta mesa é debater os problemas da pesquisa geográfica a partir de diferentes 
perspectivas. Busca-se abordar temas tais como: a pesquisa geográfica no âmbito da 
cultura e da tecnologia; centralidades e especialização de áreas em diferentes escalas; a 
especialização técnica. Palestrantes: Arthur Magon Whitacker e Elpidio Serra. Mediador: 
Ayoub Hanna Ayoub  
10h00 – 10h30 – Intervalo.  
10h30 – 12h30 - Conferência de Encerramento: “A ANPEGE e a Pós-Graduação 
Brasileira”. Esta conferência propõe discutir as políticas adotadas pela ANPEGE no 
sentido de promover a pesquisa geográfica no contexto da regionalização brasileira, com 
destaque para a região sul. Conferencista: Manoel Fernandes de Souza Neto.  
12h30 – 13h30 – Almoço.  
13h30 – 16h00 – Realização dos Fóruns e Plenária Final.  
Sábado (17/11/2018)  
08h00 – 18h00 – Saídas ao Campo. 
  
QUADRO RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 

DIA/TURNO MANHÃ TARDE NOITE 
14/11     

Credenciamento Cerimonial de Abertura 
Conferência de Abertura 

15/11 Mesa Redonda 1 
Mesa Redonda 2 Apresentação de Trabalhos 

Gts Mesa Redonda 3 
16/11 Mesa Redonda 4 

Conferência de 
Encerramento 

Fóruns 
Plenária Final   

17/11 Saídas ao Campo 
  
Locais de realização do Evento: Prédio do PDE   
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Coordenação  
Profª. Drª. Adriana Castreghini de Freitas Pereira; Profª. Drª. Eloiza Cristiane Torres; Profª. Drª. Rosana 

Figueiredo Salvi (Geral)  
Comissão Científica 

Profª. Drª. Ideni Terezinha Antonello/UEL; Profª. Drª. Deise Fabiana Ely/UEL; Profª. Dr. Humberto 
Tetsuya Yamaki/UEL; Prof. Dr. José Paulo Peccinini Pinese/UEL; Prof. Dr. Maurício Moreira dos 
Santos/UEL; Prof. Dr. Pedro Rodolfo S. Vendrame/UEL; Prof. Dr. Claudivan Sanches Lopes/UEM; Prof. 
Dr. Elpídio Serra/UEM; Profª. Drª. Juliana de Paula Silva/UEM; Profª. Drª. Marta Luzia de Souza/UEM; 
Claudinei Taborda da Silveira/UFPR; Luis Lopes Diniz Filho/UFPR; Marcos Alberto Torres/UFPR; 
Marcos Aurelio Tarlombani Da Silveira/UFPR; Salete Kozel Teixeira/UFPR; Sylvio Fausto Gil 
Filho/UFPR; Almir Nabozny/UEPG; Celbo Antonio Ramos da Fonseca Rosas/UEPG; Edson Belo 
Clemente de Souza/UEPG; Gilson Burigo Guimarães/UEPG; Joseli Maria Silva/UEPG; Maria Ligia Cassol 
Pinto/UEPG; Rosemeri Segecin Moro/UEPG; Silvia Meri Carvalho/UEPG; Aparecido Ribeiro de 
Andrade/UNICENTRO; Karla Rosário Brumes/UNICENTRO; Márcia da Silva/UNICENTRO;Marcos 
Aurélio Saquet/UNICENTRO; Pierre Alves Costa/UNICENTRO;Cecília Hauresko/UNICENTRO; 
Marcos Aurélio Pelegrina/UNICENTRO; Edson dos Santos Dias/UNIOESTE – MC;Fábio de Oliveira 
Neves/UNIOESTE – MC; Mauro José Ferreira Cury/UNIOESTE – MC; Tarcísio Vanderlinde/UNIOESTE 
– MC; Ericson Hideki Hayakawa/UNIOESTE – MC;José Edézio da Cunha/UNIOESTE – MC; Karin 
Linete Hornes/UNIOESTE – MC; Leila Limberger/UNIOESTE – MC; Marcia Regina 
Calegari/UNIOESTE – MC; Luciano Zanetti Pessoa Candiotto/UNIOESTE – FB; Mafalda Nesis 
Francischett/UNIOESTE - FB 

 Comissão Organizadora  
Profª. Drª. Adriana Castreghini de Freitas Pereira; Profª. Drª. Ana Claudia Duarte Pinheiro; Profª. Drª. 
Eloiza Cristiane Torres; Profª. Drª. Léia Aparecida Veiga; Profª. Drª. Ricardo Lopes Fonseca; Profª. Drª. 
Rosana Figueiredo Salvi; Agostinho Prado Alves Junior; Ayoub Hanna Ayoub; Caio Cezar Cunha; Clarissa 
Gaspar Massi; Cleverson Gonçalves; Cristina Buratto Gross Machado; Daiane Evangelista de Oliveira; 
Danieli Barbosa de Araujo; Débora Jurado Ramos; Diego Allyson Rocha; Diego Vila Guimarães; Denilson 
Manfrin Goes; Edimar Eder Batista; Estevão Conceição Gomes Junior; Flávio Henrique Navarro 
Hashimoto; Franciele Miranda Ferreira Dias; Gabriel Merlini; Guilherme Alves de Oliveira; Larissa Alves 
de Oliveira; Leonardo Miranda Feriani; Liliam Araujo Perez; Lucas Henrique Campos Vasconcelos; 
Luciene Barbosa da Silva; Giselly Peterlini; Glauber Stefan Barbosa; Jessica Aparecida Porfirio da Silva; 
Jessica Costa Pizaia; Márcia Regina Lopez Arantes; Márcio Miguel de Aguiar; Mariana Pereira da Silva; 
Pedro Guglielmi Junior; Raissa Galvão Bessa; Renata Romagnolli Basso; Rheider Abe Marçal; Rosana 
Kostecki de Lima; Thamy Barbara Gioia; Wilian Santos. 

Apoio Técnico Alan Alves Alievi; Alexandre do Nascimento Marçal 
Ilustrador  Alan Alves Alievi  
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SUMÁRIO 
 
 

GT: POR OUTRA GEOGRAFIA DO PODER: CONFLITOS E CONSENSOS NO(S) 
TERRITÓRIO(S) 
TRABALHOS COMPLETOS ATORES, GRUPOS E REDES DE PODER: O CASO DE IVAIPORÃ/PR 
Cleiton Costa Denez  

15 
EMANCIPAÇÕES MUNICIPAIS EM GUARAPUAVA/PR: DIFERENTES CONTEXTOS 
Idair Augusto Zinke 

30 
FORMAÇÃO SOCIOESPACIAL E TERRITÓRIOS TRADICIONAIS 
Cristina Buratto Gross; Nilson Cesar Fraga 

40 
RESUMO EXPANDIDO REDES TÉCNICAS E PODER: (RE) ORGANIZAÇÃO DO TERRITÓRIO MARANHENSE A 
PARTIR DA RODOVIA BELÉM – BRASÍLIA 
Francisco Lima Mota 

53 

GT: DINÂMICA POPULACIONAL, MOBILIDADE E MOBILIZAÇÃO  
TRABALHOS COMPLETOS 
A MOBILIDADE TURÍSTICA NO ESPAÇO RURAL DO DISTRITO DE ITAIACOCA- 
PONTA GROSSA/PR 
Ana Cristina Costa Siqueira; Edson Belo Clemente de Souza 

56 

OS PROCESSOS DE (RE)TERRITORIALIZAÇÃO DE REFUGIADOS SÍRIOS E HAITIANOS 
EM CURITIBA-PR 
Jéssica Costa Pizaia 

68 

INTERAÇÕES TRANSFRONTEIRIÇAS ENTRE BRASIL E PARAGUAI A PARTIR DAS 
CIDADES DE GUAÍRA, PARANÁ – BR E SALTO DEL GUAIRÁ – CANINDEYÚ – PY 
Ana Paula Azevedo da Rocha; Maristela Ferrari 

78 

RESUMOS EXPANDIDOS PRODUTIVIDADE HÍDRICA DO SISTEMA AQUÍFERO SERRA GERAL EM 
LONDRINA/PR 
Diego Allyson Rocha; Maurício Moreira dos Santos 

90 

A PRESENÇA JUDAICA EM CURITIBA/PR 
Carla Caroline Holm;  Marcos Aurelio Saquet 

91 
GT: URBANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DO ESPAÇO EM DIFERENTES ESCALAS DE ANÁLISE 
TRABALHO COMPLETO A GÊNESE DAS CIDADES DA REDE URBANA DE OURINHOS-SP 
Franciele Miranda Ferreira Dias 

95 
RESUMOS EXPANDIDOS  
GRANDE TERESINA: UMA ANÁLISE SOBRE OS ASPECTOS DE COESÃO E 
INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANO-REGIONAL 
José Maria Marques de Melo Filho 

106 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESIGUAL NO PARANÁ E SUAS IMPLICAÇÕES 
SOBRE A MESORREGIÃO NORTE PIONEIRO PARANAENSE 
Lucas Henrique Campos Vasconcelos; Ideni Terezinha Antonello 

108 

O CIRCUITO ESPACIAL PRODUTIVO DA TILÁPIA EM ALVORADA DO SUL-PR 
Maico Eduardo Dias Dias 

111 
OS ESPAÇOS ABANDONADOS E A SUA A INFLUÊNCIA SOBRE OS ESPAÇOS 
PÚBLICOS 
Raíssa Galvão Bessa; Ideni Terezinha Antonello 

113 

UM ESTUDO SOCIOECONÔMICO DA PROFISSÃO DE MOTOBOY GUARAPUAVA (PR) 
Priscila Aparecida Olivette; Pierre Alves Costa 

115 
GT: EPISTEMOLOGIA DA GEOGRAFIA 
TRABALHOS COMPLETOS NOTAS INTRODUTÓRIAS: A NATUREZA ROMÂNTICA, NOS QUADROS DA 
NATUREZA (1795) 
Maurício Sérgio Bergamo; Fabrício Pedroso Bauab 

117 
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RESUMOS EXPANDIDOS O CIRCUITO ESPACIAL PRODUTIVO: UMA BREVE ANÁLISE CONCEITUAL 
Patrícia dos Santos 

129 
CONHECIMENTO GEOGRÁFICO: ELEMENTO FUNDAMENTAL NA COMPETÊNCIA 
ADMINISTRATIVA 
 André Scherer 

132 

GT: DEGRADAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 
TRABALHOS COMPLETOS DETERMINAÇÃO DAS RESERVAS REGULADORAS DO AQUÍFERO SERRA GERAL NA 
BACIA DO RIBEIRÃO CAFEZAL: UMA FERRAMENTA DE PLANEJAMENTO URBANO 
AMBIENTAL 
Giselly Peterlini; André Celligoi 

135 

ESTABILIDADE DE AGREGADOS EM SISTEMA DE PLANTIO DIRETO 
Julliane Proença Kurasz 

148 
PROCESSO EROSIVO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CLARO, MESORREGIÃO 
CENTRO-OCIDENTAL PARANAENSE  
Anderson Wesley de Lima Souza; Marta Luzia de Souza 

157 

RESUMOS EXPANDIDOS ÍNDICE DE VISÃO DO VERDE COMO INDICADOR DE QUALIDADE AMBIENTAL 
URBANA 
Gleici Pérola Santos; João Carlos Nucci 

168 

SUCESSÃO ECOLÓGICA DO ARQUIPÉLAGO NO ALTO RIO PARANÁ  
Elcisley David Almeida Rodrigues; Karin Linete Hornes 

170 
EFEITO DE QUEIMADAS PRESCRITAS ANUAIS SOBRE A QUALIDADE FÍSICA DO 
SOLO 
Yasmmin Tadeu Costa; Edivaldo Lopes Thomaz 

173 

GT: GEOGRAFIA, TERRITÓRIO E QUESTÃO AGRÁRIA 
TRABALHOS COMPLETOS CARACTERIZAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS A PARTIR DO PROCESSO DE 
MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA NO BRASIL 
Tainara Bruna Montagna; Daiane Carla Bordulis Eduardo; Roselí Alves dos Santos 

176 

DESAFIOS COTIDIANOS PARA A REPRODUÇÃO DA JUVENTUDE CAMPONESA: UMA 
PRODUÇÃO TEÓRICA 
Jessica Aparecida de Avila Follmann; Djoni Roos 

187 

RESUMOS EXPANDIDOS O TERRITÓRIO E A CIÊNCIA POPULAR COMO PRESSUPOSTOS PARA A GESTÃO 
PÚBLICA 
Caio Cezar Cunha 

200 

A PLURIATIVIDADE PARA O AUMENTO DE RENDA E A PERMANÊNCIA NO CAMPO 
DOS AGRICULTURORES FAMILIARES  
Tsugie Kawano Oyama; Sergio Fajardo 

203 

GT: BACIAS HIDROGRÁFICAS EM ESCALAS DE ANÁLISE DIFERENCIADAS EM ÁREAS 
URBANAS E RURAIS 
TRABALHO COMPLETO RELAÇÃO ENTRE O NÍVEL DE RENDA E A ÁREA IMPERMEABILIZADA NA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO CASCAVEL, NA CIDADE DE GUARAPUAVA-PR 
Emerson de Souza Gomes; Leandro Redin Vestena 

205 

RESUMO EXPANDIDO  
AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE DO AQUÍFERO E DO USO E OCUPAÇÃO DO 
SOLO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO CAMBÉ – NA CIDADE DE LONDRINA 
(PR) 
Gabriel Merlini Tissiano 

217 

GT: GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E PEDOLOGIA PARA O ENTENDIMENTO DA 
DINÂMICA E EVOLUÇÃO DAS PAISAGENS 
TRABALHOS COMPLETOS DETERMINAÇÃO DOS ÍNDICES FÍSICOS DE HORIZONTES SUPERFICIAIS DO SOLO E 
A CORRELAÇÃO COM OS PARÂMETROS DE ERODIBILIDADE NO PARQUE NATURAL 
MUNICIPAL AUGUSTO RUSCHI – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP 

219 



IX SIMPÓSIO PARANAENSE DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA FÓRUM REGIONAL DA ANPEGE – REGIÃO SUL “Ciência e Pesquisa Geográfica na Perspectiva Sul Brasileira” 
14 a 16 de Novembro de 2018  

Guilherme Alves de Oliveira; Eloiza Cristiane Torres 
CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL MICROMORFOLOGICO DA BACIA DO RIO DAS 
PEDRAS GUARAPUAVA-PR 
Elias Machado; Juliane kurasz; Rafael Adriano de Castro 

232 

MORFOLOGIA DE DEPÓSITOS COLUVIAIS CORTE DA ENCOSTA DO RIO 
PINHÃOZINHO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA  
Rafael Adriano de Castro; Elias Machado 

245 

RELAÇÃO SOLO-PAISAGEM EM BACIA DE PRIMEIRA ORDEM EM TOLEDO – PR: 
Subsídios para os estudos de manejo e conservação dos solos   
Patricia Antonio de Oliveira; Ericson Hideki Hayakawa; Márcia Regina Calegari 

257 

EFEITO DA ESCARIFICAÇÃO DO SOLO NA ESTABILIDADE DE AGREGADOS E NO 
TEOR DE MATÉRIA ORGÂNICA EM DIFERENTES ANOS DE MANEJO 
Paulo Angelo Fachin; Leandro Meert; Edson Lucas Camilo 

270 

RESUMOS EXPANDIDOS ANÁLISE DE REGISTRO ESTRATIGRÁFICO EM PALEOCABECEIRA DE DRENAGEM 
EM GUARAPUAVA – PR (SUPERFÍCIE DE CIMEIRA DE PINHÃO/GUARAPUAVA) 
Karina de Cássia Gazola; Vitor Hugo Rosa Biffi; Julio César Paisani 

284 

CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DAS ÁGUAS POR METAIS PESADOS PROVENIENTES DE 
FONTES GEOGENÉTICAS E AGROQUIMÍCOS 
 Glauber Stefan Barbosa; José Paulo Peccinini Pinese 

286 

DINÂMICA MORFOGENÉTICA DO SETOR SUL-RIO-GRANDENSE DO PLANALTO DAS 
ARAUCÁRIAS NO QUATERNÁRIO TARDIO 
Josielle Samara Pereira; Julio Cesar Paisani 

289 

MORFOLOGIA E ÂNGULOS DE JUNÇÃO EM ÁREAS DE CONFLUÊNCIAS FLUVIAIS DE 
LEITO MISTO ROCHOSO-ALUVIAL 
Alessandro Kominecki; Leandro Redin Vestena 

291 

DINÂMICA MORFOPEDOLOGICA EM FUNDO DE VALE DE BACIA DE PRIMEIRA 
ORDEM – TOLEDO –PR 
Geovane Ricardo Calixto; Márcia Regina Calegari; Ericson Hideki Hayakawa 

293 

CARACTERIZAÇÃO GEOMÓRFICA EM DUAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DA BP-3 
Bruno Aparecido da Silva; Marcia Regina Calegari 

295 
ANÁLISE DA COR E SUA RELAÇÃO COM A POSIÇÃO NA PAISAGEM EM UMA 
PEDOSSEQUÊNCIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MARAVILHA, LONDRINA-PR. 
Rosana Kostecki de Lima; Pedro Rodolfo Siqueira Vendrame 

298 

GT: EDUCAÇÃO E ENSINO DE GEOGRAFIA 
TRABALHOS COMPLETOS ESTUDO DA CIDADE ATRELADO AO COTIDIANO DOS JOVENS ESCOLARES DO 
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O CASO DE IVAIPORÃ/PR 
 

Cleiton Costa Denez1  
Eixo temático: Por outra Geografia do poder: conflitos e consensos no(s) território(s).   
Resumo: O presente trabalho tem o objetivo de apresentar o método snowball com citações e 
entrevistas para a citação de vínculos para atores políticos com a representação das relações 
realizada por sociogramas com o caso de Ivaiporã/PR. Os sociograma da rede social produzida 
por ferramentas, como pelos softwares Ucinet e Gelphi, onde posteriormente é realizada a análise 
dos atores e suas vinculações. Identificar os atores centrais da rede, bem como as principais 
vinculações que estabelece possibilita identificar os recursos e estratégias utilizadas por cada ator 
e grupo no exercício de poder sobre o território. Cada ator está inserido em um segmento ou local 
da/na sociedade, se vinculando a mais atores, que possuem acesso a outras áreas e a outros atores 
e assim nos possibilita compreender as tramas relacionais que se estabelecem em determinado 
território.   
Palavras-chave: Território. Redes sociais. Grupos políticos.  
 
INTRODUÇÃO  

O município de Ivaiporã/PR, assim como demais municípios, esferas de poder 
e territórios, se defini como um ambiente social, formado por diferentes segmentos e 
atores territorializados que possuem as mais diversas aspirações em relação a forma que 
se deve organizar e produzir o território. Assim, o estabelecimento de disputas entre os 
diferentes atores que se aglutinam e compõem grupos de acordo com interesses comuns 
produzem redes e práticas para controlar determinados segmentos. Como por exemplo, 
por meio das empresas; comércios; indústrias; sindicatos; escolas; associações etc., 
produzindo redes para influenciar/controlar pessoas e o território.  

A produção e organização do território se dá por meio de grupos de poder e 
os processos políticos que são adotados pelo mesmos, tornando esta problemática 
importante no que tange à forma que determinados atores se organizam enquanto grupos 
políticos para o exercício do poder e o controle do território. Nesse sentido, apresentam-
se algumas hipóteses para interpretação das relações de poder sobre determinada área: A 
composição dos grupos de poder estabelece redes sociais que determinam estratégias e 
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objetivos em comum para influenciar, exercer poder e controlar o território e as redes 
sociais que se estabelecem por meio de relações se configuram como meio para 
influenciar, exercer poder e controlar o território.  

O objetivo desta pesquisa se pauta em identificar os atores e grupos políticos 
de Ivaiporã/PR, suas vinculações e na Análise de Redes Sociais (ARS) que se estabelecem 
para o controle do território. Para compreendermos o processo relacional e 
consequentemente as redes de poder em Ivaiporã, identificamos os principais grupos de 
poder por meio dos resultados de eleições e de dados do Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE). Identificar os atores políticos de Ivaiporã é o primeiro passo para delimitar os 
grupos de poder e as redes que se fazem presente e disputam o território como uma 
“arena”.  Os atores e grupos políticos se organizam para travar o processo de disputa sobre 
o espaço, no caso analisado temos um município de Ivaiporã que é palco do 
enfrentamento entre os grupos políticos que disputam entre si para exercer poder sobre 
esse território.  

As informações coletadas possibilitaram identificar os atores do cenário 
político ivaiporaense, entre os atores indentificados há referências externas ao municipio, 
que se vinculam aos atores locais, como deputados, senadores, ministros e etc. Além dos 
dados quantitativos, as entrevistas rementem a necessidade de informações qualitativas 
sobre os atores que foram surgindo de acordo com as aplicações das entrevistas. A partir 
da identificação dos atores é efetuada a qualificação dos mesmos, com a atuação política, 
profissional, social e economica de cada um. Com a representação dos sociograma da 
rede social produzida pelos softwares Ucinet e Gelphi é analisado os atores e suas 
vinculações. 

O mais importante na rede é compreender, a partir da abordagem utilizada, 
que o poder é relacional, e que só se exerce poder na relação de influência e/ou dominação 
do outro. A representação da rede social permite, pelo grau de centralidade, intermediação 
e proximidade, interpretar as relações de dominação, já que revelam os atores centrais 
que se conectam com mais atores e os recursos que cada um controla.   

A rede de atores para determinado fim constituí territorialidades, já que são 
estabelecidas relações entre os atores para influenciar locais e pessoas e, assim, se 
apropriar do território. Cada grupo se organiza com determinados atores, que possuem o 
controle de determinados recursos, práticas e ideologias.  Se discute os recursos e práticas 
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dos atores e grupos na rede social, já que cada ator está inserido em um segmento ou local 
da/na sociedade, se vinculando a mais atores, que possuem acesso a outras áreas e a outros 
atores, que produzem constrangimentos sobre determinadas áreas em contraposição à 
outros atores e redes que não se identificam com os mesmos.  

 
MATERIAIS E MÉTODO: REPRESENTAÇÃO DA REDE SOCIAL  

 
Para interpretar as redes sociais foram utilizados os programas Ucinet e NetDraw 

para produção de sociogramas, elaborado com base em entrevistas, para identificar a 
vinculação dos atores da rede social política de Ivaiporã. Os softwares calculam matrizes 
e produzem sociogramas com a relação de atores para determinados fins.  

Os procedimentos metodológicos utilizados para Hanneman (2015) representam 
graficamente as relações sociais de forma matemática, porém os cientistas sociais 
denominaram esses gráficos de sociogramas.  “Por fim, esses sociogramas possibilitam 
acesso a conhecimentos nem sempre apreendidos, enquanto relações difíceis de captar 
sem uma representação detalhada e contextualizada” (FURINI, 2008, p. 188).  

Para identificarmos as redes estabelecidas para a disputa do território em 
Ivaiporã, utilizou-se o resultado das eleições de 2000 a 2012, em que foram selecionados 
os principais atores políticos do município, de acordo com os participantes das eleições 
majoritárias e o número de votos. Os dados dos resultados das eleições, como os 
principais atores, foram utilizados como base para organizar roteiros a partir de uma lista 
dos atores identificados para entrevistas, visando o objetivo de identificar a vinculação 
entre diferentes atores.  

Pode ocorrer que atores não sejam mencionados e, assim, não identificados na 
rede, assim como a superestimação de conectividade entre os atores com a citação de 
vínculos.  

Foi solicitado que os entrevistados indicassem outros atores vinculados aos da 
lista, de forma que os novos atores foram incorporados à lista para as próximas 
entrevistas. O método utilizado é chamado de snowball (HANNEMAN, 2015), ou seja, 
uma bola de neve, em que a cada entrevista se acrescenta mais informações, aumentando 
a rede, que não tem uma predefinição de tamanho e aumenta de acordo com novas 
indicações de atores.  
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Assim, as entrevistas continuaram até que se esgotaram as possibilidades de 
novos atores ou se decida parar. As entrevistas foram aplicadas a trinta pessoas de 
diferentes segmentos de Ivaiporã ligados ao meio político: funcionários efetivos e 
comissionados da prefeitura de Ivaiporã assessores de vários vereadores, de diferentes 
partidos e grupos políticos; profissionais liberais de diferentes áreas, médicos, advogas, 
professores e comerciantes, próximos aos processos políticos do município e que 
conhecem os atores e as relações estabelecidas.  

As entrevistas foram realizadas entre março a junho de 2015, o número de trinta 
foi utilizado não como um limite, pois as mesmas poderiam continuar, porém, os nomes 
se repetiam de acordo com as novas entrevistas e cada vez mais surgia atores do cenário 
político estadual e até nacional. Assim, se optou por encerrar as entrevistas identificando 
os oitenta e um atores para a rede, que são representados como os nós e interligados por 
linhas de acordo com as indicações dos entrevistados. Para Malagolli (2010), os atores 
constituem a estrutura da rede, em que estão presentes as relações de poder, influência, 
interesses, confiança e as negociações. 

As informações coletadas possibilitaram identificar oitenta e um (81) atores do 
cenário político ivaiporaense, entre os atores indentificados há referências externas a 
Ivaiporã, que se vinculam aos atores locais, como deputados, senadores, ministros e etc.  

Para Raffestin (1993) “são as redes que asseguram o controle do espaço e o 
controle no espaço. Entre uma série de pontos há uma infinidade de possibilidades, mas 
somentecom tres pontos temos já oito possibilidades” (RAFFESTIN, 1993, p. 157). 
Quanto mais nós, maiores são as possibilidades, as estratégias são númerosas. Porém, 
pelos recursos disponíveis é um conjunto finito.  

Para Hanneman (2015), o mais importante na rede é compreender, a partir da 
abordagem utilizada, que o poder é relacional, e que só se exerce poder na relação de 
influência e/ou dominação do outro. A representação da rede social permite, pelo grau de 
centralidade, intermediação e proximidade, interpretar as relações de dominação, já que 
revelam os atores centrais que se conectam com mais atores, a intermediação, os atores 
que possibilitam a conexão entre diferentes e a proximidade que identifica os atores que 
estão com as melhores posições na rede. Existem, portando, atores que possuem posições 
privilegiadas na rede social que se vinculam e controlam os demais.  
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O posicionamento do ator potencializa ou veta a ampliação de tessituras dos 
grupos que se estabelecem na rede social, o favorecimento do posicionamento de 
determinado ator o coloca em situação privilegiada para se vincular com os demais atores 
e assim exercer poder.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A REDE SOCIAL POLÍTICA DE IVAIPORÃ  
Identificar os atores, as relações, vínculos e tessituras estabelecidas entre os 

atores é possível com a representação dos sociograma da rede social, no nosso caso 
utilizando o Ucinet e o Gelphi, bem como estabelecer quais as territorialidades se 
desenham no interior da rede, a partir do alcance de determinadas tessituras e da produção 
de identidades para assegurar o exercício do poder sobre determinado território.  

Na rede política de Ivaiporã, apresentada no sociograma podem ser verificado 
três grupos políticos (figura 1). Em vermelho está representado o grupo do Partido dos 
Trabalhadores, em verde o grupo do PMDB, em amarelo o grupo Papin e em Laranja está 
evidenciada a posição de Sérgio Chaves que não se configura como grupo, mas como ator 
com vinculações de intermediação entre os diferentes grupos e assim os atores que se 
apresentam na mesma cor.  

O grupo do Partido dos Trabalhadores representado no sociograma é uma 
composição de atores de diferentes partidos e segmentos, só recebe a denominação de 
Partido dos Trabalhadores, por ser o partido e o grupo que lidera a aglutinação de outros 
grupos menores. Podem ser citados pertencentes à esse grupo o PDT e o PSC como o 
principais partidos, já as frações de segmentos que o compõem são professores e 
funcionários da rede estadual de ensino e de outros segmentos vinculados à educação, 
pequenos comerciantes e agricultores familiares e lideranças religiosas.  
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Figura 1: Sociograma da rede política de Ivaiporã (2015). 

 
Gerado por: Gelphi 0.09.2  Adaptado por: Denez, Cleiton Costa (2015). 

 
Nas eleições de 2000 houve aliança entre o PMDB e o PT, no grupo de Geomar 

Torres, nó de intermediação que vincula o Partido dos Trabalhadores com o PMDB, 
fazendo com que o PT não fique isolado dos demais, produzindo uma rede desvinculada 
do restante. O maior grau de intermediação entre Partido dos Trabalhadores e o grupo do 
PMDB é Sérgio Chaves, seguido por Geomar Torres e Celestino Jr. Assim, Sérgio Chaves 
é um nó que contribuí para manter a ligação entre o PMDB e o PT, se tornando um ator 
de poder por ter entrada em alas dos dois grupos políticos. Assim, podemos evidencias 
que os principais nós deste grupo são: Cyro Fernandes e Nadir Maciel, respectivamente.  

Em verde se apresenta os nós polarizados pelo PMDB, é possível verificar a 
polarização de uma maior quantidade de nós e com alto grau de centralidade, como o caso 
de Carlos Gil, Pessuti, Zé Balão e Célio Pereira, que demostram uma maior concentração 
de entrada de vínculos no centro da rede. Apresenta-se como o maior agrupamento da 
rede, onde as tessituras alcançam grande parte da rede política.  

O empreendedorismo juntamente com capacidade administrativa demarcam 
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campo político e identifica o grupo de Carlos Gil e agrega atores políticos. Portanto, a 
construção simbólica em torno do ator e grupo político, mais a articulação em redes 
controlando diferentes atores e espaços, formam territorialidades.  

O partido, os atores e a significação de cada um, na sociedade Ivaiporaense, ao 
se agruparem produzem territorialidade, determinada família possuí uma história na 
cidade, no caso da família Gil o empreendedorismo, o progresso e o desenvolvimento que 
são assimilados e reproduzidos no grupo político de Carlos Gil.  

 “O estudo analítico dos ricos e poderosos é, antes de qualquer coisa, o estudo 
sobre uma ampla rede social e política de interesses. Muitas vezes as conexões e os 
capitais sociais e políticos são acumulados ao de diversas gerações” (OLIVEIRA, 2012, 
p. 125). A família Gil, em Ivaiporã, está inserida em uma rede social e política de 
interesses, a princípio podemos evidenciar os vínculos com Orlando Pessuti e com demais 
pessoas vinculadas ao PMDB de Ivaiporã, porém as relações econômicas se tornam mais 
complexas a medida que a família possui um grande capital e vários empreendimentos.  

A família Gil é proprietária do grupo Comercial Ivaiporã, loja de materiais de 
construção que possui uma rede espalhada por 23 cidades do Paraná (ver figura 24). Além 
da empresa Comercial Ivaiporã, a família é proprietária de outros empreendimentos na 
cidade, como o hotel Vilhar, a Castelo Matérias de Construção, Pedreira Ivaiporã, Cine 
Ivaiporã e etc. O aparato econômico da família Gil passa a ser visto como uma estratégia 
para assegurar apoios para uma candidatura à prefeitura. 

“A ação social e econômica dos dominantes fundamenta-se em torno dos 
aparelhos de Estado, como forma direta e indireta de controles do fluxo de informações, 
capitais e privilégios essenciais para a reprodução ampliada da classe dominante” 
(OLIVEIRA, 2012, p. 125). Para Oliveira (2012), os ricos e poderosos possuem posições 
privilegiadas pela participação nos diferentes espaços de poder do Estado. Por outro lado, 
destaca que toda pobreza também é fruto de falta de políticas do estado de combate à 
pobreza.  “Toda forma de grande riqueza, grande patrimônio e grande poder político é 
fundamental em relações privilegiadas em diferentes espaços de poder centrados no 
estado” (OLIVEIRA, 2012, p. 125).  

A partir de Oliveira (2012) é possível compreender o porquê Carlos Gil é um 
nome em potencial para prefeito, primeiro porque o aparato econômico da família garante 
estratégias que facilitam a disputa de poder com outros grupos, segundo porque é 
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produzida uma rede política com outros atores, como os que possuem vínculos com 
Orlando Pessuti, produzindo uma conexão de interesses envolvendo empresário e cargos 
políticos no aparelho do estado.  

A família Gil, somada ao seu grupo empresarial, Comercial Ivaiporã, mais o 
grupo do PMDB, Orlando Pessuti/Zé Balão/Sérgio Souza e, ainda, a vinculação com Dr. 
Adail Rother Junior, filho do ex-prefeito Adail Rother formam um novo grupo político 
institucionalizado pelo PMDB. O grupo empresarial e a história da família contribuem 
para a idealização e construção ideológica do grupo, assim como dos atores políticos que 
se somam ao PMDB e a outros partidos da coligação PP/PTB/PHS/PSB/PSD/PT do B.  

Dada maneira que Carlos Gil representa o alto empresariado de Ivaiporã, aliado 
à Dr. Adail, que representa frações de profissionais liberais da alta classe média e, ainda, 
o apoio político de figuras tradicionais, como o próprio Pessuti, Alex Canziani (PTB), 
Ademar Traiano (PSDB) e etc.  

Da mesma forma que o grupo do Partido dos Trabalhadores, é necessário que o 
grupo é diverso e que existem diferentes alas do PMDB e outros partidos que formam o 
grupo. Existe o grupo de Carlos Gil, cercado pelo auto empresariado de Ivaiporã, que se 
aproxima do PSDB. A ala de Orlando Pessuti composto pelos pemedebistas tradicionais, 
dividido pela presença de Flávio Teixeira. Há ainda, outros grupos como os vinculados 
aos deputados Alexandre Curi e Artagão Junior, como Eder Moraes que é do PHS e Sabão 
que é do PTB que também é vinculado ao deputado federal Alex Canziani do PTB, Ilsinho 
do PP e, também, Bonitinho, antes do PT e agora no PROS, compondo a base do Prefeito 
Gil na Câmara de Vereadores.  

Em amarelo está representada a polarização realizada pelo grupo de Pedro Papin, 
é o menor agrupamento no momento, porém se encontra entrelaçado com o grupo do 
PMDB, justamente por a maior parte dos nós polarizados, atualmente, pelo PMDB, 
possuírem no passado vinculação com o grupo de Papin. Quando eleito prefeito em 2000, 
o próprio Papin se elege vereador em 1992 pelo PMDB e depois passa a disputar a 
prefeitura pelo PTB/PSDB. Os principais nós da rede são: Pedro Papin e Jaffer, as 
principais vinculações são de parentesco da família Papin, caracterizando o grupo pelas 
relações de nepotismo.  

O secretariado de Papin e as nomeações nos cargos das regionais do governo do 
estado em Ivaiporã, indicados pelo mesmo, revelam a prática de nepotismo, esse conceito 
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“[...] surgiu nas relações políticas entre o Papa e o seus parentes, passando a definir todas 
as relações de parentesco na concessão de cargos ou privilégios a parentes, no 
funcionalismo público” (OLIVEIRA, 2012, p. 73.).  

A prática de contratar parentes em cargos comissionados é tanto uma forma de 
controle do espaço público e de poder, quanto uma forma de assegurar a influência sobre 
as pessoas de determinado órgão e, assim, controlar áreas, se configurando enquanto 
territorialidade. 

  A área, ou no nosso caso a prefeitura, secretaria e órgão regionais do estado 
estão sob o controle de alguém que define quais as ações sobre determinado espaço se 
torna uma territorialidade enquanto estratégia de controle dos espaços públicos. Ações de 
controle sobre uma rua, em determinado período, por um grupo e por uma determinada 
prática, seja um grupo que está na rua para manifestar ou até mesmo um carrinho de 
cachorro quente, demarca o espaço e o controla em dado momento, podendo, dessa 
maneira, ser definido enquanto territorialidade se houver relações de controle e exercício 
de poder sobre o espaço por atores e grupos.  

Em Ivaiporã, na administração de Papin, podemos evidenciar a candidatura de 
Jaffer, genro; a candidatura de Alex Papin, filho na chapa do próprio pai, candidato à  
prefeito, a candidatura de Graça Moraes, vice na chapa de Jaffer, candidato à prefeito em 
2010, paralela à candidatura e eleição do filho Fábio Moraes, candidato a vereador e, 
ainda, as nomeações de cargos das regionais. Todas essas nomeações e ligações 
demonstram a formação de uma rede de nepotismo em torno de Pedro Papin e, 
consequentemente, uma estratégia para controle de determinados espaços de poder no 
município.  

Há, também, entrada da família Papin em outros segmentos, como o magistério, 
pois Terezinha Papin, irmã de Pedro Papin e suas filhas Sara Papin e Sandra Papin, são 
professoras e estão inseridas nos espaços das escolas estaduais de Ivaiporã, ambas 
ocuparam as direções de diferentes escolas estaduais. Sara Papin foi chefe do Núcleo 
Regional de Educação, nomeada por Jaime Lerner (PFL), em 1995, e, posteriormente, 
por Beto Richa (PSDB), em 2011, nomeações feitas por indicação do deputado estadual 
Nelson Justus (PFL/DEM).  

Sandra Papin foi secretaria de educação na gestão do tio e depois ocupou cargos 
no Núcleo Regional de Educação por indicação do Beto Richa, além de diretora de escola 
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estadual. “As conexões entre estruturas de parentesco e estrutura de poder político geram 
o fenômeno do nepotismo” (OLIVEIRA, 2012, p. 81). A formação de vínculos de 
parentesco pode ocorrer em diferentes órgãos públicos e funções dentro do Estado, tanto 
no executivo, quanto legislativo e até no judiciário. No executivo, segundo Oliveira 
(2012), podem ser facilmente verificáveis pelos nomes influentes, como no caso de 
Ivaiporã que temos a presença do nome Papin ocupando diferentes pastas e órgão 
públicos.   

É necessário destacar a presença na rede de vários atores que provavelmente já 
tiverem posições de centralidade na rede, como as entrevistas para produção do 
sociograma foram realizadas entre os meses de março a junho de 2015 representam a 
configuração da rede nesse momento. É necessário considerar, também, a evolução da 
rede ao longo do tempo, de acordo com o posicionamento de determinados atores e de 
vínculos com outros, por outro lado há determinados atores e vínculos que podem deixar 
a rede, portanto, a rede se altera com o tempo, porém é produto das antigas vinculações e 
posicionamentos.  

Outras entrevistas, após futuros pleitos eleitorais, podem revelar novos 
posicionamentos e vinculações dos atores políticos, revelando ainda novos atores, 
diminuindo determinados agrupamentos e aumentando outros, tornando periféricos atores 
antes centrais e vice-versa, ou até mesmo, manter a rede estável a depender dos arranjos 
políticos produzidos. 

É necessário ressaltar que o sociograma apresentado acima (figura 1), representa 
a acumulação de relações políticas estabelecidas em Ivaiporã ao longo tempo. Então, há 
vínculos representados que são antigos e não se estabelecem mais, porém as pessoas 
entrevistadas citaram diferentes vínculos, passados e presentes, entretanto é notória a 
maior expressividade de citações de acordo com os vínculos que se estabelecem no 
momento que foi realizada a entrevista, principalmente pautada nas últimas eleições 
municipais, no caso a eleição de 2012, e as eleições gerais de 2014.  

Por meio da rede, ainda é possível interpretar a correlação de forças entre os 
atores políticos é que não existe poder absoluto, é um jogo de trocas e permutas, onde 
cada nó exercer uma atividade a depender de onde se encontra e o que controla.  

Da mesma forma que Raffestin (1993) explica, há vários trunfos no 
desenvolvimento da rede política de Ivaiporã, onde cada, ator ou grupo detém trunfos, 
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onde lutam pela posse do poder municipal. Porém, dificilmente determinado grupo 
arriscara todos os seus trunfos ou controlará por completo a rede, estabelece-se assim uma 
divisão de meios e estratégias no interior da rede. 

O ator/grupo não controla apenas uma empresa, escola, sindicato, comércio, seus 
sistemas e pessoas, mas controla de forma direta os seres e coisas aonde alcançam, como 
as escolas com os alunos e suas famílias, as igrejas com os seus fiéis, o comércio com os 
seus clientes, os sindicatos com os seus sindicalizados, as indústrias com os seus 
mercados. 

Em consequência, em toda relação a organização os coloca total ou parcialmente 
em jogo” (RAFFESTIN, 1993, p. 59). À medida que se desequilibra o jogo pela assimetria 
dos grupos na rede política, o território passa a ser mais controlado pela maior tessitura. 

Segundo Raffestin (1993), as tessituras representam os limites do exercício de 
um poder, ou área que de capacidade de atuação. Como determinado grupo não consegue 
atingir toda rede, ele divide espaço com outros, os nós intermediários pode alterar o 
posicionamento em favor de outro grupo e equilibrar a soma de relações entre os atores e 
polarizarem a rede em algumas áreas, ou podem em determinado momento favorecem 
determinado grupo, potencializado a ação sobre o restante da rede.  

Como exemplo de vínculo, controle de área, utilizaremos o caso de Cezário 
Pedro, presidente do Partido dos Trabalhadores, do grupo do Professor Cyro, visto que 
este possui vínculo com a APP/Sindicato, que por sua vez possui vínculo com todas as 
escolas estaduais, influindo nestes espaços com a presença de diretores, professores e 
funcionários ligados ao sindicato. Cyro Fernandes carrega o título de Professor ligado ao 
seu nome político (Professor Cyro), construindo, assim, uma identificação com esse 
segmento, reforçada pela organização da APP e das escolas estaduais e de outros 
segmentos da educação, como as escolas municipais e professores que atuam na rede 
privada.  

Portando, o Grupo do Professor Cyro/PT possuiu os meios para influenciar esses 
espaços, como o ideológico, seja pela identificação da figura do “Professor” e os meios 
materiais como o controle do sindicato e o controle das escolas estaduais, seja por meio 
das pessoas que ocupam esses espaços, controlando, assim, as pessoas, os espaços e vice-
versa. Esse controle não se expressa de forma absoluta, não quer dizer que todos que estão 
presentes no cenário apresentado se reconhecerão nas práticas e ideologias do grupo e 
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ator apresentado. 
Outro nome vinculado ao Professor Cyro é Nadir Maciel, secretária de Indústria 

e Comércio na gestão petista e eleita vereadora pelo PT em 2012. Nadir, com os 
segmentos que representa, possui o controle de outros espaços, outro discurso e prática 
ideológica, porém agrega esses segmentos ao grupo do Professor Cyro, ou ao Partido dos 
Trabalhadores de Ivaiporã. Ao ser comerciante possui entrada em grande parte dos 
comércios, conhece os comerciantes, parte dos comerciantes ao mesmo tempo a 
reconhecem como igual, ou seja, há uma identificação. Da mesma forma, por ter origem 
na agricultura familiar, consegue entrada nesses espaços e, assim, nos espaços do 
empresariado com o discurso do empreendedorismo e com as mulheres empreendedoras 
pela Câmara da Mulher na condição de gênero.  

Na Composição do Secretariado há outros nomes, como o Padre Geraldino 
Rodrigues Proença, secretário de educação, ligado às Pastorais de Fé e Política, da Terra 
e da Juventude, o que culmina com o apoio de outros párocos presentes em Ivaiporã. 
Pastor Cecílio Faustino Filho, líder local da Assembleia Madureira e filiado ao PSC, 
contribuindo com o apoio de outros segmentos evangélicos.  Verifica-se, assim, a entrada 
e controle dos segmentos religiosos, o que não é exclusividade, porém os demais não 
possuem os mesmos interlocutores nesses espaços, o que diminui a eficácia de controlá-
los.  

Em consequência, em toda relação a organização os coloca total ou parcialmente 
em jogo” (RAFFESTIN, 1993, p. 59). À medida que se desequilibra o jogo pela assimetria 
dos grupos na rede política, o território passa a ser mais controlado pela maior tessitura. 

Segundo Raffestin (1993), as tessituras representam os limites do exercício de 
um poder, ou área que de capacidade de atuação. Como determinado grupo não consegue 
atingir toda rede, ele divide espaço com outros, os nós intermediários podem alterar o 
posicionamento em favor de outro grupo e equilibrar a soma de relações entre os atores e 
polarizarem a rede em algumas áreas, ou podem em determinado momento favorecem 
determinado grupo, potencializado a ação sobre o restante da rede.  

No atual momento é visível a assimetria na rede, no qual as tessituras do grupo 
do PMDB se expandem, exercendo poder na maior parte dos espaços, porém dividindo 
espaço com o grupo do PT que se mantém distanciado do PMDB, por outro lado tem 
agindo sobre o grupo de Papin expandido sua influência sobre nós antes polarizados pelo 
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mesmo. Ao mesmo tempo, é necessário destacar que o Grupo do PMDB não é coeso, da 
mesma forma que os demais, já que é formado por diferentes subgrupos, partidos e nós 
intermediários, o que potencializa a chance de outros grupos expandirem sua ação sobre 
a rede em que as tessituras do PMDB alcançam no momento, retraindo a capacidade de 
exercício de poder do PMDB. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A partir das entrevistas realizadas entre março a junho de 2015 foi possível 
identificar os principais atores políticos, vinculações e a rede social política de Ivaiporã. 
Pode-se confirmar, com as vinculações estabelecidas, a presença de três principais grupos 
políticos no município: O grupo Papin, o PMDB e o PT. Foi possível ainda identificar a 
partir dos indicadores de redes sociais o ator central: Carlos Gil, seguido por Cyro 
Fernandes, Orlando Pessuti, Pedro Papin, Nadir, Zé Balão, Célio Pereira e Jaffer. Os 
atores intermediários: Orlando Pessuti, Cyro Fernandes, Carlos Gil, Sérgio Chaves, Pedro 
Papin, Nadir Maciel, Geomar Torres e Célio Pereira. Para o grau de proximidade: Orlando 
Pessuti, Carlos Gil, Sabão, Sérgio Chaves, Cyro Fernandes, Zé Balão, Nando Dorta e 
Célio Pereira.  

Além dos atores identificados como principais pelos indicadores de 
centralização, intermediação e proximidade foram identificados 81 atores na rede política 
de Ivaiporã, o que não esgota a possibilidade da existência de outros atores que não forma 
citados pelos entrevistados. Foram identificados também atores externos ao território de 
Ivaiporã que possuem projeção estadual e nacional que atuam em Ivaiporã: Enio Verri, 
André Vargas, Dr Rosinha, Gleisi Hoffmann, Dilma Rousseff, Nelson Justus, Alex 
Canziani, Artagão Jr., Roberto Requião, Alexandre Curi, Ademar Traiano, Ratinho 
Junior, e Beto Richa, foram atores que surgiram naturalmente nas citações dos 
entrevistados que se vinculavam aos atores locais.  

A rede social apresenta três principais grupos que disputam território naquele 
município, cada grupo produz as tessituras de acordo as vinculações produzidas entre os 
nós. Há os mesmos atores para os diferentes nós e para o mesmo território, no caso 
Ivaiporã, então há territorialidades que disputam o exercício de poder sobre o território 
de Ivaiporã a partir da rede social política.  
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Evidenciam-se o grupo do PMDB polarizando o auto empresariado de Ivaiporã, 
comerciantes com vinculações com a Acisi. Ainda há nós com vinculações com a 
Maçonaria, Rotary, Rádios Ubá/IvaiporãFM, Jornal Paraná Centro e Grupo Comercial 
Ivaiporã. Com atores externos do cenário estadual: Beto Richa, Artagão, Alex Canziani, 
Alexandre Curi e Ademar Traiano. Os principais partidos polarizados pelo grupo: 
PP/PTB/PHS e PSDB.  

No grupo do PT é polarizado parte dos professores e funcionários da rede 
estadual de ensino vinculado a APP/Sindicato; agricultores familiares, pequenos 
comerciantes, profissionais liberais e lideranças religiosas. Os atores externos pertencem 
ao próprio PT: Dilma Rousseff, Gleisi Hoffmann, André Vargas, Enio Verri, Dr. Rosinha, 
exceto Ratinho Jr do PSC que é vinculado à Antônio Duarte que pertence ao PSC. Entre 
os partidos os principais são: PSC/PDT e o PPS que estabeleceu coligação na eleição de 
2012.  

No grupo Papin os principais nós possuem vinculações de parentesco, a maior 
parte dos nós carregam o nome Papin: Alex Papin, Cristiane Papin, Sara Papin e Sandra 
Papin. Os principais atores são Pedro Papin e Jaffer Ferreira, embora o último não possua 
o nome Papin, a vinculação também se dá por parentesco, já que é genro de Pedro Papin. 
Os principais atores externos são: Nelson Justus e Beto Richa. Os principais partidos são: 
PTB/PSDB e DEM.  

Identificar os atores centrais da rede, bem como as principais vinculações que 
estabelece possibilita identificas os recursos e estratégias utilizadas para o exercício de 
pode sobre o território. De forma que identificando os atores é possível qualifica-los e 
compreender como se inserem no cenário político e suas vinculações, ideologias, práticas, 
instituições, recursos e etc.  
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GUARAPUAVA/PR: DIFERENTES CONTEXTOS  
Idair Augusto Zinke¹ 

 
Eixo temático: Por uma outra Geografia do Poder: conflitos e consensos no (s) território (s).  
Resumo: A década de 1990 foi decisiva para a evolução da atual malha municipal no Brasil. A 
legislação expressa na Constituição de 1988 permitiu a criação de cerca 40% dos atuais 
municípios no país. No estado do Paraná foram criados 81 novos municípios, sendo que destes, 
17 encontram-se na mesorregião Centro-Sul Paranaense. Inserido nesta mesorregião, o município 
de Guarapuava/PR deu origem a Candói e Campina do Simão  e, além disso, presenciou o 
movimento pró-emancipação do distrito de Palmerinha que não chegou a elevar-se a município. 
Tais processos emancipatórios foram cercados por relações de poder: desde grupos políticos que 
ansiavam interesses eleitorais a própria população que desejava a emancipação como 
possibilidade de desenvolvimento local. É nesta perspectiva que o presente artigo aborda os 
diferentes contextos imbricados na reorganização dos limites territoriais de Guarapuava/PR a 
partir das emancipações municipais, isto é, os diferentes interesses e estratégias que permearam 
os movimentos emancipatórios.  
Palavras-chave: Emancipação municipal; Interesses; Guarapuava/PR.   
Introdução 

Discutir as emancipações municipais no âmbito da ciência geográfica é sem dúvida falar 
de território e as inúmeras relações de poder que o permeiam. Quando referindo-se as 
emancipações municipais em Guarapuava/PR ao longo da década de 1990 é possível adentrar em 
uma série de contextos, ora, uma série de relações de poder que atravessaram todos os processos.  

Sendo assim, Guarapuava/PR já foi um dos maiores municípios, em extensão territorial, 
da região Sul do Brasil. Ao longo dos anos, foi deste município que grande parte dos atuais 
municípios do Oeste e Centro-Sul do Paraná se desmembraram. Ao longo da década de 1990 
Guarapuava/PR volta a ter seu território recortado em novas unidades político-administrativas, 
dando origem aos municípios de Campina do Simão e Candói e contando ainda com um 
movimento pró-emancipação do distrito de Palmerinha que, apesar do plebiscito, não chegou a 
emancipar-se.  

Desta maneira, os processos emancipatórios em Guarapuava/PR na década de 1990 foram 
marcados por diferentes contextos e relações de poder, ou seja, diferentes circunstancias que 
permearam os processos até suas respectivas definições que culminaram na emancipação de dois 
novos municípios e na manutenção de um distrito. Assim, cabe neste trabalho discutir estes 
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diferentes contextos sob a perspectiva do Jornal Esquema Oeste que noticiou os principais 
acontecimentos que nortearam os movimentos de emancipações municipais.  

Com isso o trabalho subdivide-se em três partes, sendo a primeira esta introdução e a 
segunda as discussões sobre as legislações nacionais e estaduais que permitiram as emancipações. 
Neste momento, ainda, apresentamos as discussões centrais do trabalho: os diferentes contextos 
das emancipações na perspectiva do noticiário Jornal Esquema Oeste, por fim, encerramos o 
trabalho com as considerações finais.  

Legislação e emancipações municipais em Guarapuava/PR na década 
de 1990 

A década de 1990 marcou profundas transformações na malha municipal do Brasil, isso 
porque cerca de 40% dos atuais municípios brasileiros foram criados nesta década. Tal fato 
decorre da legislação promulgada junto a Constituição Federal de 1988 que descentralizou as 
emancipações municipais em favor dos estados Nesse sentido, Tomio (p. 1, 2002) argumenta 
afirmando que: 

O processo de redemocratização do Estado brasileiro, durante a década de 
1980, transformou profundamente o ambiente político-institucional do país. 
Além da liberalização política, da ampliação da competição eleitoral e do 
incremento das liberdades civis – resultados de uma longa transição política 
com a paulatina adoção de mecanismos típicos de regimes democráticos – 
houve uma redefinição do papel institucional dos diversos níveis de poder. 
Essa reorientação da estrutura federativa brasileira favoreceu as unidades 
subnacionais, tanto pelo restabelecimento de competências usurpadas pelo 
regime ditatorial, quanto pela criação, sobretudo no caso dos municípios, de 
novos mecanismos de autonomia política.  

A Constituição Federal de 1988, ao regulamentar condições para as emancipações 
político-administrativas, atribui, em seu Art. 18, inciso 4°, que as emancipações deveriam ocorrer 
da seguinte forma: a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios 
preservarão a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, far-se-ão por lei 
estadual, obedecidos os requisitos previstos em Lei Complementar estadual, e dependerão de 
consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas (BRASIL, 1988). 

Em consequência as regulamentações estabelecidas pela Constituição Federal de 1988 a 
Constituição do Estado do Paraná, promulgada em 1989, estabelece que as emancipações político-
administrativas dependeriam de Lei própria. Obedecendo aos seguintes requisitos: 

§1º Os seguintes requisitos serão observados na criação de municípios: I – 
efetivação por lei estadual; II – consulta prévia, mediante plebiscito, à 
população da área a ser Incorporada, fundida ou desmembrada; III – 
preservação da continuidade e da unidade histórico-cultural do ambiente 
urbano; IV– não constituição de área encravada no município de origem.  §2º 
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O procedimento de criação, incorporação, fusão e desmembramento de 
municípios terá início mediante apresentação dirigida à Assembléia 
Legislativa, subscrita por, no mínimo, 100 (cem) eleitores residentes e 
domiciliados nas áreas diretamente interessadas. §3º O projeto de criação, 
incorporação, fusão e desmembramento de municípios apresentará a área da 
unidade proposta em divisas claras, precisas e contínuas (PARANÁ, s/p, 
1989). 

 
No Artigo 2° desta Lei, é estabelecido que no estado do Paraná nenhum município fosse 

criado sem a existência dos seguintes requisitos: “população estimada superior a cinco mil 
habitantes; eleitorado não inferior a 20% da população; centro urbano já constituído com mais de 
cem casas. Sendo estabelecido ainda que a emancipação seja vetada caso o município-mãe perca 
algum destes requisitos” (PARANÁ, s/p, 1989). 

Neste sentido, vários distritos do estado do Paraná deram início ao processo de 
emancipação político-administrativa. Ao analisar estes projetos de divisão territorial junto a 
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Cigolini (p. 64, 1999) traz os principais motivos que 
levaram estes municípios a buscarem a emancipação, sendo alguns deles: 

A ausência de serviços públicos nos distritos; a extensão territorial do 
município de origem; o desenvolvimento ou a forte atividade econômica local; 
o acesso ao FPM  e seus benefícios políticos; a perspectiva de não aumento da 
carga tributária local; a formação de área de influência política ou 
representatividade política; a estratégia de redistribuição de renda e o 
fortalecimento de políticas descentralizadoras; estratégia de desenvolvimento 
local e; manipulação do território por elites.    

Todavia, em contrapartida a grande quantidade de emancipações municipais, em 1996 é 
promulgado uma emenda constitucional que tende a “dificultar” a emancipação de municípios em 
território nacional. Com relação a isso, Tomio (p. 14, 2002) afirma que: 

Em 1996, no que parece ter sido uma reação ao ritmo emancipacionista, o 
Congresso Nacional (por iniciativa do executivo federal) promulgou uma 
emenda à constituição (n. 15) que deu um novo caráter centralizador à matéria, 
limitando drasticamente a autonomia estadual recém- conquistada. A esfera 
federal retomou a prerrogativa de regulamentar o período hábil para a 
realização das emancipações. Além disso, a norma constitucional passou a 
exigir um “estudo de viabilidade” do novo município e, o ponto mais restritivo, 
a estender a consulta (plebiscito) ao eleitorado de todos os municípios 
envolvidos. 

 
Tal emenda dificultou o processo de criação de municípios no Brasil, pois passou a exigir 

um estudo de viabilidade do município e plebiscito ao eleitorado de todas as áreas interessadas, 
isto é, além do distrito que busca a emancipação, também com o município-mãe. Conforme consta 
na emenda n° 15/96: 

4° A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, 
farse-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar 
federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações 
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dos municípios envolvidos, após a divulgação dos estudos de viabilidade 
municipal, apresentados e publicados na forma de lei (BRASIL, s/p, 1996).    

Desta forma, a emancipação municipal se tornou mais difícil por exigir maiores esforços 
dos envolvidos no processo e com isso a quantidade de emancipação municipal no Brasil perdeu 
força. De lá para cá pouquíssimos novos municípios foram criados. No caso do Paraná, verificou-
se que após esta emenda constitucional nenhum outro plebiscito foi realizado. Mantendo sua 
malha territorial estável (CIGOLINI, 1999). 

Diversas pesquisas foram realizadas para compreender os processos emancipatórios que 
ganharam destaque, principalmente, entre 1988 e 1996. Como apontou Cigolini (1999) são 
diversos os motivos que levam um distrito a buscar autonomia político-administrativa, sendo a 
oportunidade de desenvolvimento a partir da arrecadação de recursos e implementação de 
políticas públicas um dos principais anseios.  

Em trabalho bem mais recente, Cigolini (2017) a partir de trabalhos de diversos 
pesquisadores nacionais, realizou um levantamento acerca das causas e consequências das 
emancipações municipais no Brasil. Estes estão organizados no quadro abaixo.   

Por meio do quadro, pode-se perceber que as emancipações municipais tiveram diferentes 
causas e, até mesmo, justificativas, passando da ausência de serviços públicos nos distritos até 
manipulação do território por elites político-econômicas, isto é, grupos que visaram a 
emancipação político-administrativa do distrito como forma de alcançar objetivos políticos e 
econômicos, bem como representatividade política local.  

Entre as consequências destacamos a criação do sentimento de identidade ao território, 
ou seja, ao novo município, a aproximação e maior participação cidadã nas tomadas de decisão 
junto ao município e melhorias significativas nos índices de desenvolvimento municipal. Porém, 
há de se destacar as consequências como desvio de recursos do setor produtivo para manutenção 
de novas máquinas de governo, visto que a criação de um novo município demanda novos gastos 
com funcionários, prefeitos, vereadores entre outros.  

No período discutido foram criados os municípios de Candói (1990) e Campina do Simão 
(1995), ambos emancipados de Guarapuava/PR. Além destas emancipações houve plebiscito para 
desmembramento do distrito de Palmerinha que, em decorrência de forças políticas, não chegou 
a ser elevado à categoria de município e permanece como distrito de Guarapuava/PR.  
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Quadro 1 – Causas e consequências das emancipações municipais. 
Causas  Consequências  

 - Ausência de serviços públicos nos distritos. 
 - Extensão territorial do município de 
origem. 
 - Desenvolvimento ou forte atividade 
econômica local. 
 - Acesso ao FPM e seus benefícios políticos, 
e o controle de recursos e poder. 
 - Situação econômica negativa ou de 
pobreza local. 
 - Estratégias de desenvolvimento local. 
 - Fatores ligados a demografia e a presença 
de infraestrutura. 
 - Manipulação do território por elites. 

 - Desvio de recursos do setor produtivo para 
manutenção de novas máquinas de governo. 
 - Melhorias significativas nos índices sociais 
dos municípios novos. 
 - Aproximação das autoridades ao cotidiano 
social com maior incentivo a participação. 
 - Correspondência entre o discurso pela 
emancipação e os resultados. 
 - Criação de sentimento de territorialidade 
na população local. 

Fonte: CIGOLINI, Adilar (2017). Adaptado por: ZINKE, I.A (2017). 
 

O Jornal Esquema do Oeste esteve presente em Guarapuava e região durante muitos anos, 
e, durante a década de 1990 publicou algumas matérias em torno das emancipações municipais 
em Guarapuava. Objetiva-se, neste momento, destacar algumas das reportagens como forma de 
averiguar as relações de poder expressas nos processos emancipatórios.  

A primeira reportagem foi publicada para a semana entre 2 a 8 de outubro do ano de 1993 
e aborda os plebiscitos nos distritos de Palmerinha e Campina do Simão.  
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Imagem 1: Plebiscito Palmerinha e Campina do Simão2* 

 Fonte: Arquivo Histórico UNICENTRO. 
A leitura de alguns trechos da presente reportagem – destacadas em nota de rodapé - 

demonstra o desejo pela emancipação dos distritos de Palmerinha e Campina do Simão, que já 
haviam entrado com processo na Assembleia Legislativa do Paraná em 1988 solicitando o 
desmembramento. O Jornal Esquema Oeste destaca também os interesses eleitorais permeados as 
emancipações municipais em Guarapuava/PR, uma vez que apresenta o ano político como um 
dos motivos para o projeto de emancipação.  

A reportagem destacada abaixo, imagem 2, aborda as emancipações municipais em 
Guarapuava/PR segundo as peculiaridades de cada projeto de emancipação. Nos trechos 
destacados em nota de rodapé, pode-se perceber que a emancipação de Campina do Simão era 
vista como positivo, pois, ao ser mais distante da cidade de Guarapuava, poderia melhor trabalhar 
em prol de seus serviços.  

 
 

                                                           
2 Trechos destacados da reportagem: “A população dos distritos de Palmerinha e Campina do 
Simão vai decidir em plebiscito a criação de seu própria município, emancipando-se de 
Guarapuava, conforme proposta aprovada na última quinta-feira, 30, na Assembleia Legislativa 
do Paraná”. “Esta é a segunda vez que o desmembramento de Palmerinha e Campina do Simão 
entra em discussão na Assembleia Legislativa. A primeira delas foi em 1988 e, como agora, 
ocorreu as vésperas de uma eleição estadual”.  
*A imagem apresenta distorções e trechos ilegíveis devido ao fato do documento não estar 
disponível para digitalização, apenas fotografia.  
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Imagem 2: Emancipações3 

 Fonte: Arquivo histórico da UNICENTRO. 
 
Já Palmerinha, distrito que não se emancipou em nenhuma das tentativas, seria elevado a 

“distrito privilegiado” por estar mais próximo. Exatamente no meio da reportagem o destaque “O 
bom senso está a indicar que cada projeto de emancipação deve ser analisado segundo as suas 
peculiaridades”.  

A reportagem a seguir foi publicada em 1994 e demonstra a posição das emancipações 
em relação ao deputado Cesar Silvestri, um dos colaborados para os projetos de emancipação em 
Guarapuava/PR.  

 
                                                           
3 Trechos destacados da reportagem: “De um lado é preciso convir que Guarapuava não pode 
permanecer eternamente como maior município do sul do Brasil, em extensão territorial. De 
outro, o bom sendo está a indicar que cada projeto de emancipação deve ser analisado segundo as 
suas peculiaridades. Há casos em que a emancipação pode ser benéfica a ambas as partes. Há 
outros que podem prejudicar Guarapuava sem gerar grandes benefícios para a área emancipada”. 
“O ideal seria que Campina do Simão, mais distante, ganhasse condições de se emancipar por si 
própria, continuando Palmerinha a fazer parte de Guarapuava. Poderia Campina, nesta hipótese, 
cuidar melhor dos seus problemas, enquanto a Palmerinha passaria ao status de distrito 
privilegiado”. “O bom senso está a indicar que cada projeto de emancipação deve ser analisado 
segundo suas peculiaridades”.  
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Imagem 3: Emancipações municipais fortalecem Guarapuava4 

 Fonte: Arquivo Histórico da UNICENTRO. 
 
Por meio dos trechos destacados em nota de rodapé, pode-se perceber que, como um dos 

atores da emancipação de municípios em Guarapuava/PR, o então deputado Cezar Silvestri 
posicionou-se a favor das emancipações municipais, alegando que estas fortaleceriam o município 
de Guarapuava, que passaria a ser um polo econômico na região. Todavia, acerca do projeto de 
emancipação do distrito de Palmerinha, o então deputado posicionou-se contrário, afirmando que 
o ideal seria a emancipação de Campina do Simão, por ser mais distante e, em relação a 
Palmerinha, esta teria condições de permanecer como distrito “privilegiado” por estar mais 
próximo de Guarapuava.    

De uma forma geral, pode-se perceber que as notícias publicadas em torno das 
emancipações municipais tiveram posições diversas acerca do fenômeno, que ora foi 
compreendido como uma possibilidade de desenvolvimento local e em outros momentos como 
uma preocupação para o município de Guarapuava, à medida que as emancipações poderiam vir 
a diminuir os repasses financeiros.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente trabalho demonstrou os diferentes contextos imbricados nos processos 
emancipatórios de novos municípios a partir de Guarapuava/PR na década de 1990. Para a análise 
                                                           
4 Trechos destacados da reportagem: “A proposta de criação dos municípios de Campina do Simão 
e Palmerinha proporciona melhores condições para o desenvolvimento regional, contribuindo 
para fortalecer Guarapuava como polo econômico”. “Segundo o deputado Guarapuava manterá 
sua participação no FPM porque a perda de população não é suficiente para alterar o índice do 
município”. “Outra vantagem é que as emancipações permitirão o melhor desenvolvimento da 
Palmerinha e da Campina do Simão”.   
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apresentou-se notícias publicadas no Jornal Esquema Oeste, que retrataram diferentes momentos 
do processo emancipatório de Campina do Simão, Candói e, por fim, do movimento pró-
emancipação de Palmerinha que não chegou a emancipar-se de Guarapuava/PR e permanece 
como distrito.  

Em um primeiro momento foi apresentado as emancipações em Guarapuava/PR no 
contexto da legislação vigente. Neste, pode-se averiguar que a promulgação da Constituição 
Federal de 1988 foi o principal marco promotor da emancipação municipal de municípios 
pequenos no Brasil. Ao se tratar do Paraná, foram criados 81 novas unidades político-
administrativa, das quais, 17 pertencem ao Centro-Sul do estado.  

No ano de 1996 a emenda constitucional n°15/96 foi promulgada como uma medida ao 
grande número de emancipações municipais que vinham ocorrendo em todo território nacional. 
Esta emenda, agregada ao número de emancipações municipais, levantou uma série de questões 
sobre a viabilidade econômica e social dos desmembramentos, abrindo uma série de perguntas no 
meio acadêmico.  

Dentre as possibilidades, analisar os diferentes contextos das emancipações em 
Guarapuava/PR na década de 1990 permitiu compreender os desmembramentos territoriais na 
perspectiva das relações de poder. Pode-se averiguar que nos municípios de Campina do Simão 
e Candói houve forte apoio da população que ansiava pelo desmembramento como possibilidade 
de desenvolvimento local, mas também forte inserção de agentes políticos regionais que ansiavam 
pelos votos eleitorais promovidos pelas emancipações, uma vez que suas imagens estariam 
ligadas ao processo e ao novo município.  

Em Palmerinha, apesar do plebiscito realizado e aprovado, houve resistência de 
Guarapuava/PR a emancipação. Tal fato decorre da perda populacional que possibilitaria 
agravantes no repasse do FPM para Guarapuava/PR, sendo assim, as publicações vinculadas ao 
Jornal Esquema Oeste demonstraram que Guarapuava/PR temeu o desmembramento do distrito. 
Outro fato interessante é a participação de políticos locais no processo, que, em períodos eleitorais 
diziam apoiar a emancipação do distrito como força de agregar votos, mas, após eleitos ou 
reeleitos, optavam por trabalhar pela não-emancipação do distrito, alegando que a proximidade 
com Guarapuava/PR o elencaria no status de distrito privilegiado. 

De fato as relações de poder imbricadas nos processos emancipatórios demonstram 
interesses da população local e interesses e estratégias para manutenção do poder político 
regional. Os trabalhos que vinculam-se a esta temática demonstram cada vez mais os “novos 
territórios” e seus processos de emancipação como alvo para manutenção de poder político e, por 
vezes, econômico.  
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Cabe ainda uma discussão mais detalhada acerca destes distritos emancipados e não-
emancipados, como anexo de dados do TRE-PR para averiguar se os candidatos mais votados 
vinculam-se aos agentes promotores das emancipações e receita municipal, como forma de 
compreender o papel do FPM nos municípios novos e remanescentes. Destarte, a pesquisa ainda 
encontra-se em conclusão.  
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TRADICIONAIS 
 Cristina Buratto Gross5  

               Nilson Cesar Fraga6 
 
Eixo Temático:  Por outra Geografia do poder: conflitos e consensos no(s) território(s); 
Resumo: Para o presente artigo nos propomos em trazer um debate acerca da possibilidade de 
entender, e a partir daí analisar o território, nesse caso os territórios tradicionais, como sendo parte 
e constructo da formação socioespacial enquanto categoria de análise do espaço geográfico. 
Consideramos que tanto a territorialização, quanto a desterritorialização e a reterritorialização 
desses sujeitos estariam atreladas a formação socioespacial, cada processo em determinado 
período histórico. Esse não seria um pensamento comum na Geografia, daí os desafios 
encontrados em nossa pesquisa de doutorado7 em fazê-lo, apesar das possíveis críticas vindouras. 
Tal debate surge ao analisarmos a des(re)territorialização dos povos tradicionais catarinenses ao 
longo do processo de formação socioespacial do estado, esse é o principal objetivo de nossa 
pesquisa, onde trabalhamos com duas comunidades tradicionais catarinenses, o caboclo da região 
do Contestado em Lebon Régis/SC e o pescador artesanal do litoral em Penha/SC.  
 
Palavras-chave: Formação socioespacial; Território; Povos tradicionais. 
  
INTRODUÇÃO  

Durante o processo histórico da formação socioespacial do estado de Santa 
Catarina, a busca pelo desenvolvimento econômico foi pautada pela opção aos interesses 
das elites em detrimento do povo, da base que lhe deu alicerce. Isso é um “norte” do 
sistema capitalista que aos poucos ia se engendrando pelo estado, assim como pelo 
mundo. Como um dos reflexos desse período inicial de formação, e também após ele, 
surgiu o discurso que ainda paira no estado de Santa Catarina que considera que suas 
regiões são homogêneas e que não houve áreas/sujeitos privilegiados em detrimento de 
outros, na sua formação socioespacial. 

                                                           
5Mestre em Geografia. Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Estadual 
de Londrina – UEL, Londrina/PR. E-mail: crisburattom@gmail.com 
6Professor Doutor do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-graduação em Geografia da 
Universidade Estadual de Londrina- UEL, Londrina/PR; E-mail: nilsoncesarfraga@hotmail.com 
7Tese intitulada: “Entre pinhões e peixes: a des(re)territorialização dos povos tradicionais de Santa Catarina 
em sua formação socioespacial, na serra acima e na serra abaixo”. Pesquisa de doutorado, em estágio final, 
realizada junto ao Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Estadual de Londrina.  



IX SIMPÓSIO PARANAENSE DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA FÓRUM REGIONAL DA ANPEGE – REGIÃO SUL “Ciência e Pesquisa Geográfica na Perspectiva Sul Brasileira” 
14 a 16 de Novembro de 2018  

Contemporaneamente o discurso sobre a identidade catarinense passa uma falsa 
impressão de noção de unidade, isonomia, tanto em suas características econômicas, 
quanto sociais e populacionais, por isso a necessidade de desconstruí-lo, haja vista, que 
tanto em nossa pesquisa de mestrado, quanto em nossa pesquisa atual de doutorado, temos 
percebido que isso não condiz com a realidade. Desse modo, é que procuramos apreender 
como os movimentos contraditórios ocorridos na formação socioespacial de Santa 
Catarina teriam resultado no processo de des(re)territorialização de suas populações 
tradicionais, bem como na invisibilização desses povos em todo esse processo e na 
contemporaneidade.  

Para tanto, delimitamos duas regiões específicas, determinadas a partir de uma 
regionalização utilizada no próprio estado, que são as associações de municípios. 
Optamos por duas associações, uma em cada contexto, a AMARP – Associação dos 
municípios do Alto Vale do Rio do Peixe e a AMFRI – Associação dos municípios da 
Foz do Rio Itajaí, e dentro de cada associação escolhemos os dois municípios que melhor 
representam os grupos estudados, Penha no litoral e Lebon Régis no interior (Figura 1).  

Outro fator preponderante para esta escolha foram às discrepâncias existentes 
entre o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e o IDMS (Índice de Desenvolvimento 
Municipal Sustentável) entre as duas regiões, a AMARP com seus 14 municípios tem o 
IDH e o IDMS mais baixo do estado, já a AMFRI com seus 11 municípios apresenta os 
índices mais altos. A priori, percebe-se que esses índices não espelham a realidade das 
comunidades, pois a riqueza não é distribuída de forma equitativa e os altos índices não 
significam uma boa qualidade de vida a todos que dividem o mesmo espaço geográfico. 
São as faces do “desenvolvimento contraditório do capitalismo”, do “desenvolvimento 
desigual” (SMITH, 1988) que acreditamos estar estampado na paisagem, para além dos 
índices econômicos. De forma mais discrepante nas cidades da AMFRI, onde espaços 
elitizados para o turismo foram sobrepostos aos territórios tradicionais de tal forma que 
camuflam as disparidades sociais, dando a falsa impressão de homogeneidade. Isso é 
diferente do que é percebido na AMARP, onde a pobreza e as desigualdades 
socioespaciais são mais latentes, menos maquiadas. 
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Essas são algumas das diferenças existentes entre as duas regiões estudadas, e 
consideramos relevante também ressaltar, que os dois grupos experienciaram momentos 
difusos em suas construções históricas, um grupo passou pelo massacre e quase 
extermínio na Guerra do Contestado8 e o outro pelas mudanças advindas do modelo de 
desenvolvimento via indústria da pesca, especulação imobiliária e turismo, ambos 
tiveram suas terras seculares disputadas de forma predatória e excludente, resultando em 
processos de desterritorialização destas comunidades tradicionais. 

Figura 01: Localização das regiões analisadas 

 
Fonte: Autora, 2016. 

Cabe destacar, que nossa pesquisa tem como base teórico-metodológica aportes 
qualitativos e quantitativos, que procuram uma inter-relação entre os processos da 

                                                           
8 Guerra do Contestado foi um conflito ocorrido de 1912 a 1916 em Santa Catarina, numa área próxima a 
divisa atual com o Paraná, pode ser considerado um movimento camponês de resistência exercido pelos 
caboclos da região ao sentirem-se coagidos pelo Estado e pelas ações empregadas pela companhia Southern 
Brazil Lumber and Colonization pertencente ao grupo estrangeiro o Trust of Toronto, e pelos coronéis da 
região, que os expulsaram de suas terras ancestrais para a construção da ferrovia São Paulo-Rio Grande.  
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formação socioespacial catarinense e a territorialização, desterritorialização e 
reterritorialização (daí a opção pelo termo des(re)territorialização) dos povos tradicionais 
do estado, daí nosso interesse em trazer para este artigo parte da discussão teórico-
analítica sobre a associação entre a categoria da formação socioespacial e suas possíveis 
relações com o território. Pois acreditamos que a formação desses territórios e a sua 
desterritorialização fazem parte e são também resultado dos processos inerentes a 
formação socioespacial de Santa Catarina, portanto, não estão alheias a esses processos.  

FORMAÇÃO SOCIOESPACIAL E TERRITÓRIO 

Entendemos como formação socioespacial o movimento de produção da 
sociedade ao longo do tempo no espaço, nesse processo estão imbricadas as relações de 
produção e reprodução sociais espacialmente organizadas, “trata-se de fato de uma 
categoria de Formação Econômica, Social e Espacial” (SANTOS, 1982, p. 10). 
Consideramos que tal categoria seja pertinente para nossa pesquisa, pois concordamos 
que ela nos dê a possibilidade de conhecer “uma sociedade na sua totalidade e nas suas 
frações, mas sempre um conhecimento específico, apreendido num dado momento de 
evolução” (SANTOS, 1982, p. 12), num dado momento histórico. 

A categoria da formação socioespacial é tida por nós como um aporte 
metodológico e analítico, a fim de pautar a construção dos territórios analisados, e 
apreender a realidade por nós estudada, ou seja, para analisar os processos que 
territorializaram, desterritorializaram e reterritorializaram os povos tradicionais de Santa 
Catarina, durante a sua formação econômica, social e espacial.  

Por meio do aprofundamento nesta categoria de analise, nos deparamos com as 
suas origens no método do materialismo histórico e dialético, especificamente na 
categoria criada por Marx, da Formação Econômica e Social, desse modo, consideramos 
relevante nos aproximar desta referência, a fim de entender essas “origens” e a própria 
formação socioespacial. Vieira (1992, p. 02) ao analisar as similaridades (ou heranças) da 
categoria da Formação Socioespacial com o marxismo, destaca que ambos se preocupam 
com “a totalidade, a interdisciplinaridade e a relação homem natureza”.  
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Cunhada então, a partir da categoria marxista da Formação Econômica e Social 
(FES), a categoria da Formação Socioespacial, teve seu alicerce pautado no pensamento 
de diferentes autores (SERENI, [1971] 2013; SANTOS, 1977, 1982; MAMIGONIAN, 
1996; VIEIRA, 1992; etc.), e podemos dizer que ela é uma evolução ou reconstrução a 
partir da FES. “A categoria de Formação Econômica e Social (FES) teve sua conceituação 
inicial elaborada por Marx e Engels e sistematizada por Lênin buscando compreender a 
totalidade da história e o desenvolvimento de uma sociedade” (BASTOS, J.M.; 
CASARIL, C., 2016, p.277).  

Sereni ([1971] 2013) ao analisar a evolução da FES dentro da teoria e dos escritos 
de Marx, nos coloca que, a intencionalidade dele não era a de explicar uma sociedade de 
forma estática e acabada, e sim a sua evolução, os processos que a construíram, já que o 
mesmo percebia a sociedade capitalista de forma heterogênea, através da luta de classes, 
onde nem todos os indivíduos de uma mesma sociedade alcançariam ou viveriam do 
mesmo modo, sob as mesmas condições produtivas, e também destaca que nas FES não 
existe “uma linha de sucessão única e obrigatória das diversas formações sociais e épocas 
históricas da qual se pretendesse deduzir algum tipo de “fatalidade histórica” (fatalité 
historique)” onde uma formação social sobreporia outra mais antiga, de forma 
obrigatória, na mesma intensidade em todos os lugares (espaços) com toda a população. 
Esses processos não são simples e muito menos lineares, daí a necessidade de perceber 
sua dinamicidade, como tão bem coloca o autor: 

O uso comum, em suas duas acepções, do termo 
Gesellschaftsformation, prova-nos como, em Marx, a noção de 
“formação social” – inclusive quando é tomada como critério de uma 
determinada periodização historiográfica – é sempre entendida no 
sentido dinâmico e não estático; como um processo, em suma, e não 
como a substância (por assim dizer) de uma época ou de uma fase 
histórica em si mesma imóvel e acabada (SERENI, [1971] 2013, p. 
304).  

Cabe ainda lembrar que para Marx ([1869] 2013, p. 115) o processo histórico de 
formação da sociedade é tido como natural decorrente de ações orquestradas por 
categorias e dentro delas, sujeitos de determinadas classes, que atuam economicamente 
transformando a sociedade em geral, para ele, existe uma “lei econômica do movimento 
da sociedade moderna”, e a mesma “não pode saltar suas fases naturais de 
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desenvolvimento, nem suprimi-las por decreto”. Dentro deste raciocínio, se nos 
remetermos aos sujeitos de nossa pesquisa, os pescadores artesanais e os caboclos do 
Contestado, percebemos que eles enquanto sujeitos sociais subalternos e sem muito poder 
político/econômico, dentro desse movimento contraditório e histórico de construção da 
sociedade catarinense, não foram poupados das “dores do parto”, nessa luta de classes 
eles são as mais precarizadas, submetidas às vontades das classes detentoras do poder. 
Nessa relação e disputa de poder, esses sujeitos acabam a mercê das vontades e ações dos 
agentes hegemônicos, por mais que tenham tentado resistir. Sobre esse aspecto Marx 
ainda coloca que: 

Meu ponto de vista, que apreende o desenvolvimento da formação 
econômica da sociedade como um processo histórico-natural, pode 
menos do que qualquer outro responsabilizar o indivíduo por relações 
das quais ele continua a ser socialmente uma criatura, por mais que, 
subjetivamente, ele possa se colocar acima delas (MARX, [1869] 2013, 
p. 116).  

A partir desse pensamento de Marx, entendemos que o indivíduo pouco ou nada 
pode fazer, mas sim o coletivo, a classe, ele também nos remete ao fato de que algumas 
classes são tão destituídas de poder e precarizadas, meras “criaturas”, que por maior que 
seja a sua resistência contra os movimentos do capital, que tendem a desconstruí-las ou 
cooptá-las, elas sempre sairão em desvantagem, pois esse movimento é também, acima 
de tudo, excludente, para aqueles que não estão entrelaçados a ele, à sua lógica. Daí nosso 
interesse em entender esses movimentos via formação socioespacial, pois acreditamos 
que essa categoria nos dê o aporte necessário para a apropriação abstrata dessas 
materialidades, e dessa luta de classes dos povos tradicionais contra os detentores do 
capital, do poder econômico e político. 

Considerando que o espaço é socialmente produzido ao longo dos tempos, e que 
ele “não tem um papel neutro na vida e na evolução das formações econômicas e sociais”, 
e “reproduz a totalidade social na medida em que essas transformações são determinadas 
por necessidades sociais, econômicas e políticas”, sendo assim, podemos afirmar que o 
espaço se reproduz e evolui em função dos modos de produção ao longo do tempo, 
“influenciando também a evolução de outras estruturas, e por isso, torna-se um 
componente fundamental da totalidade social e de seus movimentos” (SANTOS, 1982, 
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p.18). Ainda sobre o aspecto geográfico desta categoria, Espíndola (2002, p. 08) coloca 
que a partir dessa ressignificação feita por Santos, a Formação econômica e social 
“adquire o status de formações históricas e geograficamente localizadas, isto é, formações 
socioespaciais”. 

A formação socioespacial auxilia no entendimento do desenvolvimento desigual 
do capitalismo, ela expõe as contradições e fraturas sociais acarretadas por esse processo 
ao longo do tempo, no espaço. 

Pautando-nos no que Santos (1977, p. 91) afirma sobre o papel do espaço e da 
população nas formações econômicas e sociais, de que não existe neutralidade, e de que 
o espaço reproduz a totalidade social sob a influência das transformações sociais, 
políticas, econômicas, e acrescentamos ainda as culturais, então, porque não entender a 
territorialização/desterritorialização/reterritorialização (TDR) como parte desses 
processos?  

Pensamos nesta abordagem, pois percebemos os territórios dos grupos estudados, 
como parte dos resultados dos processos históricos decorrentes da formação socioespacial 
catarinense. Tais territórios são intrínsecos a essa formação, foram amalgamados por ela, 
dai a percepção em unir tais categorias. Os povos tradicionais sofreram e sofrem 
consequências decorrentes de tais processos, tendo como os mais contundentes a 
desterritorialização, a perda de seus territórios ancestrais. 

As relações de produção dentro do modo capitalista são um exemplo disso. Quem 
detém maior poder, seja econômico, político, bélico, etc., é quem designa, na grande 
maioria das vezes, a reprodução do espaço e, consequentemente a formação socioespacial 
dos lugares. Porém, essas relações não são lineares, existem resistências, contradições, 
dialéticas. E essas relações de poder também se manifestam nos territórios. 

Saquet (2007) nos chama a atenção para a importância das territorialidades caracterizadas 
pelas relações materiais e imateriais do território, as “(i) materialidades”, que podem ser 
percebidas através das sensações, do real e das representações, submetendo-as as dimensões 
políticas, econômicas e culturais, ressaltando que tais dimensões não podem ser dissociadas, lidas 
sem uma interligação.  
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Por conseguinte, percebemos que o território deva ser analisado levando em conta todas 
essas “dimensões”, o território como uma construção social, deve ser abordado pela sua 
multidimensionalidade, ou seja, considerando sua dimensão social, espacial, política, econômica, 
cultural e ambiental. Bem como, as suas redes, pois o território também é composto por redes, 
desse modo nos identificamos ao pensamento de Saquet quando este afirma que: 

É nesse sentido que entendemos o território e a territorialidade como 
multidimensionais e inerentes à vida na natureza e na sociedade. Na 
sociedade, o homem vive relações. Em ambas, o homem vive relações 
construindo um mundo objetivo e subjetivo, material e imaterial. O 
homem vive relações sociais, construção do território, interações e 
relações de poder; diferentes atividades cotidianas, que se revelam na 
construção de malhas, nós e redes, constituindo o território (SAQUET, 
2009, p. 87). 

 
Desse modo, ao considerarmos que o território tenha várias dimensões, se torna difícil 

pensá-lo ou analisá-lo por um único viés, quer seja ele o materialista, idealista, naturalista, pois 
certas características permeiam essas vertentes, por isso concordamos que ele é um “híbrido” 
(LATOUR, 1991), que deva ser apreendido em sua totalidade, o que para esta pesquisa significa 
pensá-lo através de suas materialidades, imaterialidades, movimentos (redes) e contradições. 
Especialmente ao analisarmos territórios de populações tradicionais, onde as imaterialidades 
estão repletas de signos e identidade, a tal ponto, que são capazes de servir como sustentáculo 
territorial, e, mesmo quando as materialidades são desterritorializadas, as imaterialidades dão o 
suporte até uma reterritorialização. Pois acreditamos que a territorialidade dos sujeitos é que 
demonstra o caráter simbólico presente nos territórios (HAESBAERT, 2016). Ainda sobre o 
território das populações tradicionais Bonnemaison e Cambrèzy (1996, apud HAESBAERT, 
2016, p. 73) colocam que:  

Enfim, o território não diz respeito apenas à função ou ao ter, mas ao 
ser. Esquecer esse princípio espiritual e não material é se sujeitar a não 
compreender a violência trágica de muitas lutas e conflitos que afetam 
o mundo de hoje: perder seu território é desaparecer.  

 
Pensamento esse que coaduna em partes com o que Santos (2002, p.97) aponta, de que o 

território é a base das trocas “materiais e espirituais da vida, sobre as quais ele influi”. A 
capacidade de reagir, ou a resiliência difere de um grupo ou sujeito a outro, consideramos que 
essa capacidade é intrínseca às imaterialidades do território, quanto mais presentes, maior a 
resiliência e mais rápida a reterritorialização dos sujeitos, quanto mais frágil, maior a chance de 
“desaparecer”.  
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Também na sociedade contemporânea percebemos que existem numerosos territórios e 
territorialidades, até “multiterritorialidades”, quando sujeitos permeiam de acordo com sua 
capacidade e velocidade dotada por sua posição dentro do modo capitalista de produção, por 
múltiplos territórios. Enquanto outros sujeitos e classes são tão fragilmente territorializados que 
hora são excluídos, hora reclusos em seus territórios. Não possuem os mecanismos que geram 
essa fluidez ou permeabilidade entre diversos territórios, que algumas classes possuem dentro do 
sistema capitalista, sendo assim, concordamos com Haesbaert quando ele coloca que: 

Na verdade, seria mais correto afirmar que o grande dilema desse novo 
século será o da desigualdade entre as múltiplas velocidades, ritmos e 
níveis de des-re-territorialização, especialmente aquela entre a minoria 
que tem pleno acesso e usufrui dos territórios-rede capitalistas globais 
que asseguram sua multiterritorialidade, e a massa ou “aglomerados” 
crescentes de pessoas que vivem na mais precária territorialização ou, 
em outras palavras, mais incisivas, na mais violenta exclusão e/ou 
reclusão socioespacial (HAESBAERT, 2004, p. 372). 

 
Essa afirmação também nos remete as formas de controle social empregados 

principalmente pelo Estado, que faz com que alguns lugares e consequentemente seus habitantes 
fiquem reclusos, ou tenham sua mobilidade e territorialização limitada por sua “mão” nem tão 
invisível. Existem muitas diferenças entre territórios e sujeitos, bem como, no modo de mediação 
e nas formas de poder e articulação entre os sujeitos e seus territórios, entre as formas de 
territorialização de cada grupo, “para uns o território é construído muito mais no sentido de uma 
área-abrigo e fonte de recursos, a nível dominantemente local; para outros, ele interessa enquanto 
articulador de conexões ou redes de caráter global” (HAESBAERT, 2016, p. 97).  
Para Godelier (1984, p. 9):  

O território fornece, em primeiro lugar, o homem como espécie, mas 
também, os meios de subsistência; os meios de trabalho e produção; os 
meios para a produção dos aspectos materiais das relações sociais – 
aquelas que compõem a estrutura determinada de uma sociedade, como 
as relações de parentesco.  

 
Esta colocação nos faz refletir sobre os pescadores artesanais, onde o território é 

diferenciado de outros grupos, é mais fluído, vai além-mar, dele depende sua sobrevivência e 
também sua vida, existe uma dependência direta com a natureza e seus ciclos, o clima, o tempo 
que pode mudar a cada hora, mas vai além das relações do trabalho, da lida cotidiana. O seu 
território também é menos visível ao mero observador que o do camponês, do caboclo, por 
exemplo, não é facilmente percebido na paisagem, mas é cheio de signos, de especificidades que 
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só são notadas por quem faz parte do grupo, quem recebeu o conhecimento dos mais velhos. Daí 
a importância desse território para a vida dessas comunidades, por não terem “terra” ou “posse”, 
mais vulneráveis se tornam, pois dependem muito do amparo das normas e leis do Estado. São 
sujeitos mais “precariamente territorializados”, pois não possuem total controle ou segurança 
sobre seu território (HAESBAERT, 2007). 

Os territórios tradicionais tem recebido maior atenção do Estado nas últimas duas 
décadas, não que isso represente muitos avanços, mas alguns conceitos relacionados a eles estão 
em pauta na legislação. Lowen Sahr & Sahr apontam que a legislação brasileira tem empregado 
comumente os termos “território e territorialidade”, especialmente quando estão tratando das 
populações tradicionais, e tem aderido, pelo menos as vistas da lei, a tratados e regulamentos que 
dizem respeito aos povos tradicionais e seus territórios, e a sua integração ao Estado, e nos trazem 
o exemplo a seguir, onde: 

Dentro do processo de integração das “populações tradicionais” ao 
Estado-nação, foi promulgado no dia 19 de abril de 2004 pela 
Presidência da República o Decreto no. 5.051, no qual o Brasil aderiu à 
Convenção n° 169 sobre os “Povos Indígenas e Tribais” de 1989 da OTI 
(Organização Internacional do Trabalho). Esta convenção busca traçar 
diretrizes para que os governos nacionais, com participação dos povos 
interessados, desenvolvam ações com vistas “a proteger os direitos 
desses povos e a garantir o respeito pela sua integridade” (Art. 2º.) 
(LOWEN SAHR & SAHR, 2009, p. 153). 
 

Eles também apontam que para a legislação o termo Território é utilizado para tratar das 
questões culturais e religiosas ligadas as terras tradicionais dessas populações, difere, portanto, 
do debate realizado pela Geografia. E que também difere em partes do território dentro da 
perspectiva dessas populações, onde ele “pode ser uma porção da natureza e do espaço sobre o 
qual determinada sociedade reivindica e garante a todos, ou a uma parte de seus membros, direitos 
estáveis de acesso, controle ou uso na totalidade ou parte dos recursos naturais existentes” 
(DIEGUES, p. 25, 1999). Diegues (1999, p. 83) também acrescenta que para essas populações o 
território é tido como um “meio de subsistência”, “meio de trabalho e produção”, e apresenta 
aspectos “materiais” das relações sociais, ou seja, o território está relacionado a manutenção e a 
reprodução material da vida. 

Esses grupos também acabam sendo mais vulneráveis a processos desterritorializantes, 
especialmente, quando por traz destes estão questões vinculadas a posse e a propriedade privada 
da terra, e quando envolvem disputas com agentes capitalistas que de alguma forma foram 
atraídos por seus territórios ancestrais. Contraditoriamente, muitas vezes atraídos por recursos 
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naturais que foram preservados e mantidos por esses povos. Como o exemplo da floresta de 
Araucária, principal chamariz da empresa estrangeira Lumber que desterritorializou via conflito 
armado toda uma população que a manteve preservada à gerações. Contradições inerentes ao 
desenvolvimento desigual do capitalismo, que produz e reproduz espacialmente essas 
discrepâncias, que podem ser tidas como formas de exclusão ou segregação social, 
“gentrificação” (SMITH, 1988) ou ainda como desterritorialização. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Nossa intensão para este artigo, como dito inicialmente, era trazer elementos para 

o debate acerca da formação socioespacial como categoria de análise do espaço 
geográfico e a pertinência em atrelar a essa categoria as questões que envolvem o 
território e suas manifestações decorrentes que são a TDR, territorialização, 
desterritorialização e a reterritorialização como sendo processos intrínsecos a formação 
socioespacial, especialmente em nossa área de análise que é o estado de Santa Catarina.  

Os eventos por nós já analisados em nossa pesquisa de doutorado, sobre os 
territórios dos povos tradicionais catarinenses são compreendidos enquanto parte da 
formação socioespacial do estado, não são alheios ou aleatórios a ela. Resumidamente, 
pode-se colocar que uma formação socioespacial é o resultado de determinado momento 
histórico no espaço geográfico, onde estão entrelaçadas as relações e processos 
econômicos, sociais, culturais e políticos de determinada sociedade, e dentro desses 
elementos sociais/culturais podemos destacar as territorializações, ou a criação de 
territórios pelos sujeitos nos seus espaços de vida.  

Nesta perspectiva é que pensamos a desterritorialização de populações 
tradicionais (e não só delas), como uma forma de “exclusão socioespacial” que reflete o 
modus operandi desse sistema, e essas desterritorializações e desigualdades 
socioespaciais decorrem, e são de certa forma, reguladas pelas estruturas desse sistema, 
que se enquadram como meios de reforçar e reproduzir o Capital e o poder das classes 
dominantes seja por meio da exploração do trabalho ou dos territórios das classes 
dominadas. Quando os sujeitos e/ou grupos sobrevivem a esses processos 
desterritorializantes, os mesmos tendem a se reterritorializar, haja vista que por vezes tais 
disputas são marcadas por conflitos, guerras e resultam em mortes, como o ocorrido na 
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Guerra do Contestado, porém, mesmo nesses casos mais extremos os sobreviventes se 
reterritorializam em algum outro novo lugar.  

REFERÊNCIAS  
CASARIL C. C.; BASTOS, J. M. A formação sócio-espacial como categoria de análise aos 
estudos sobre rede urbana: ampliando a discussão teórica. Geosul, Florianópolis, v. 31, n. 62, 
p 271-298, jul./ago. 2016.  
DIEGUES, A. C. S. Saberes tradicionais e biodiversidade no Brasil. Brasília: MMA, São 
Paulo. USP, 1999. 
ESPÍNDOLA, C. J. As Agroindústrias de carne do Sul do Brasil. Tese de doutorado, USP, 
2002.  
GODELIER, M. O ideal e o material: pensamento, economias, sociedades. Fayard, Paris 1984. 
HAESBAERT, R. Territórios Alternativos. 2ª ed. Contexto. São Paulo, 2016. 
______Território e Multiterritorialidade: um debate. GEOgraphia - Ano IX – N° 17 – 2007. 
______ O mito da desterritorialização: do fim dos territórios à multiterritorialidade. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2004. 
LATOUR, B. Jamais Fomos Modernos: ensaio de antropologia simétrica. Rio de Janeiro: Ed. 
34, 1991. 
LÖWEN SAHR C.L.; SAHR, W. D. Territórios – faxinais – espaços. A problemática 
“espaço/território” na formação social brasileira. In: Territórios e territorialidade: teorias 
processo e conflitos. Organizado por Marcus Aurélio Saquet & Eliseu Savério Spósito. 1ª ed. 
São Paulo. Expressão Popular: UNESP. Programa de Pós-graduação em Geografia, 2009.  
MAMIGONIAN, A. A Geografia e “A Formação Social como Teoria e como Método. In: 
SOUZA, Maria Adélia A. de. (Org.) Mundo do cidadão, um cidadão do mundo. São Paulo: 
Hucitec, 1996, p.198-206. 
MARX, K. 18 de Brumário. (Tradução do original revisado por Marx e traduzido para o 
português em 1869) 2013. In: https://neppec.fe.ufg.br/up/4/o/brumario.pdf 
SANTOS, M. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 9. 
ed. Rio de Janeiro: Record, 2002. 
______ Espaço e sociedade (ensaios). Petrópolis: ed. Vozes, 1982.  
______ Sociedade e Espaço: A Formação Social como Teoria e como Método. Boletim 
Paulista de Geografia, São Paulo, n.54, p.81-100, jun. 1977. 
SAQUET, M. A. Por uma abordagem territorial. In: Territórios e territorialidade: teorias, 
processo e conflitos. Organizado por Marcus Aurélio Saquet & Eliseu Savério Spósito. 1ª ed. 
São Paulo. Expressão Popular: UNESP. Programa de Pós-graduação em Geografia, 2009, p37-
56. 
__________ Abordagens e concepções de território. São Paulo: Expressão popular, 2007. 



IX SIMPÓSIO PARANAENSE DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA FÓRUM REGIONAL DA ANPEGE – REGIÃO SUL “Ciência e Pesquisa Geográfica na Perspectiva Sul Brasileira” 
14 a 16 de Novembro de 2018  

SERENI, E. De Marx a Lênin: a categoria de “formação económico-social”. (tradução do 
original de 1971) In: MERIDIANO – Revista de Geografia, número 2, 2013 – versión digital. 
http://www.revistameridiano.org/ 
SMITH, N. Desenvolvimento desigual. Rio de Janeiro: Bertrand, 1988.  
VIEIRA, M. G. E. D. Formação social brasileira e Geografia: reflexões sobre um debate 
interrompido. (Dissertação de Mestrado). Florianópolis/SC, UFSC, 1992.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



IX SIMPÓSIO PARANAENSE DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA FÓRUM REGIONAL DA ANPEGE – REGIÃO SUL “Ciência e Pesquisa Geográfica na Perspectiva Sul Brasileira” 
14 a 16 de Novembro de 2018  REDES TÉCNICAS E PODER: (RE) 

ORGANIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 
MARANHENSE A PARTIR DA RODOVIA BELÉM 

– BRASÍLIA 
 

Francisco Lima Mota9 
Eixo temático: Por outra Geografia do poder: conflitos e consensos no(s) território(s) 
 
RESUMO EXPANDIDO 
 

A pesquisa, ainda na sua fase inicial, objetiva analisar o papel da rodovia Belém-
Brasília no contexto da (re)organização do sudoeste maranhense, quando das redefinições 
espaciais geradas em meio à atuação do Estado pela lógica das políticas de ordenamento 
do território, bem como pela atuação dos grandes projetos do capital e, sua vinculação 
com os grupos de resistência dispostos na rodovia Belém – Brasília. 

Costa (2005), apresenta que o tema do ordenamento territorial inspira uma 
reflexão sobre a relevância, os limites e a eficácia das Políticas Públicas formuladas e 
operadas a partir de estratégias e objetivos especificamente nacionais. Nesse sentido, 
corroboramos que trata –se de uma questão política associada à mudança de natureza do 
Estado e do território, e da relação do Estado com seu território. Raffestin (1993) evoca 
então que o Estado é visto como única fonte do poder.  

Na Amazônia brasileira, o Ordenamento do Território se deu por várias 
motivações, dentre os quais destacamos a necessidade de uma conectividade do seu 
território ao restante do país, no sentido de permitir a essa região, comunicar-se com o 
restante do país e, por outro lado, em função do seu tardio processo de industrialização, 
alterando a sua estrutura econômica (baseada na exploração mineral e na produção de 
bens de consumo duráveis).  

Nessa nova fase de expansão do capital na região amazônica, o Estado deu sua 
parcela de contribuição, isto no momento em que estruturou “uma nova malha de duplo 
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controle, técnico e político – correspondente aos programas e projetos governamentais e 
de empresas privadas e públicas”, a que Becker (1998) denominou de “malha de 
programa” (BECKER, 1998, p. 185). A Rodovia Belém – Brasília, no seu perímetro 
maranhense, é caracterizada em grande parte, por sobreposições de territorialidades, 
concomitante de (des)territorialização e da (re)territorialização, em virtude dos múltiplos 
sujeitos e processo que acontecem, no tempo e no espaço, emanados da rodovia, ou seja, 
da sua construção e utilização. 

Dito isto, a nossa tese, a priori, é a de que a Rodovia Belém – Brasília, no seu 
perímetro maranhense, é caracterizada em grande parte, por sobreposições de 
territorialidades, concomitante de (des)territorialização e da (re)territorialização, em 
virtude dos múltiplos sujeitos e processo que acontecem, no tempo e no espaço, emanados 
da rodovia, ou seja, da sua construção e utilização.  

Da mesma forma visualizamos, no seu entorno, a ocorrência de distintas 
apropriações e disputas, muitos processos que, ora são imanentes à reprodução ampliada 
do capital (agronegócio, mineração, silvicultura e UHs), ora estão vinculados a 
movimentos de resistência (latifúndio versus o camponês, por exemplo). Há, aí, uma 
problemática de ordem territorial, num jogo de poder na qual poucos decidem e 
comandam, muitos obedecem e são dominados social e territorialmente e, ainda 
presenciamos sujeitos, hierarquias, dominações, tecnologias etc., ou seja, desigualdades 
e diferenças, bem como identidades, todas substantivando, a partir da relação sociedade-
natureza e no território, concomitantes a outros envolvidos por redes mais longas, 
possivelmente, transnacionais.  

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento da presente pesquisa, que aqui reiteramos está na sua fase 
inicial (1ª ano de Doutorado) dar –se -a num primeiro momento em uma análise sobre o 
“estado da arte” ou a “fronteira do conhecimento” acerca da literatura referente ao tema 
abordado. Essa pesquisa também se classifica enquanto documental. Num segundo 
momento faremos o trabalho de campo e, aliado a esse momento, faz-se uso das 
entrevistas. As entrevistas serão planejadas preteritamente a partir da metodologia 
FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças), originalmente denominada 
SWOT (Stregts, Weakenesses, Opportuniies e Threats). A partir do uso da FOFA, será 
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possível analisar as dinâmicas de interação/repulsão sociais, políticas, econômicas e 
culturais presentes na Rodovia Belém-Brasília, tida como território de inúmeras variáveis, 
na sua maioria orientadas a um plano estratégico do Estado e do capital. 
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DO DISTRITO DE ITAIACOCA- PONTA 
GROSSA/PR 

 Ana Cristina Costa Siqueira10  
 Edson Belo Clemente de Souza11 
Eixo Temático 2: Dinâmica populacional, mobilidade e mobilização  
Resumo: A existência de mobilidade turística deve ser eficaz também no espaço rural, 
principalmente quando é composto por vários atrativos como é o caso do distrito de Itaiacoca, 
localizado no município de Ponta Grossa/PR, sendo fatores como acesso, sinalização, divulgação 
e acessibilidade, bem como transporte, cruciais para que haja o deslocamento de visitantes até os 
atrativos turísticos. Neste aspecto, evidencia-se o Projeto Conhecendo Ponta Grossa que tem por 
finalidade estimular a divulgação e integrar ao turismo municipal os moradores de Ponta Grossa, 
através de visitações pré-agendadas. Por isso, mediante pesquisa de cunho quantitativo e 
qualitativo em decorrência da aplicação de questionário estruturado com questões fechadas e 
abertura para respostas pontuais com participantes do projeto Conhecendo Ponta Grossa, o 
presente estudo tem por principal princípio conhecer a mobilidade turística no espaço rural de 
Itaiacoca no município de Ponta Grossa/PR.  E como específico: analisar a opinião de moradores 
participantes do projeto Conhecendo Ponta Grossa em 2017, a respeito da mobilidade existente. 
Pois, a mobilidade turística se torna um assunto fundamental ao se tratar de deslocamento para 
um determinado atrativo turístico e a falta de mobilidade, contribui com a exclusão de moradores 
entre outros visitantes. 
Palavras-chave: Espaço Rural, Mobilidade Turística; Turismo 
. 
INTRODUÇÃO 

A mobilidade turística se torna essencial no que se refere ao âmbito no rural, sendo 
desencadeada por todos os meios que oferecem deslocamento para a realização da 
atividade turística. E que proporcionem a circulação de pessoas para o consumo de um 
produto turístico, bem como de seus equipamentos.  

A temática a respeito da mobilidade turística faz parte da pesquisa de mestrado da 
autora principal na qual se encontra em fase final. Por isso, se é ressaltado o estudo 
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envolvendo a exclusão de moradores locais do município de Ponta Grossa/PR 
participantes do Projeto Conhecendo Ponta Grossa, para a realização do turismo no 
espaço rural do distrito de Itaiacoca, pois a atividade em si também deve contemplar a 
comunidade e a falta de mobilidade turística implica na exclusão turística. 

Evidencia-se, assim, por objetivo geral conhecer a mobilidade turística no espaço 
rural do distrito de Itaiacoca, localizado no município de Ponta Grossa/PR.  E como 
específico: analisar a opinião de moradores participantes do projeto Conhecendo Ponta 
Grossa em 2017, a respeito da mobilidade da turística existente. Sendo assim, esta 
pesquisa pode ser caracterizada como de cunho qualitativo e quantitativo, por se analisar 
a opinião de moradores e participantes do projeto Conhecendo Ponta Grossa em 2017 a 
respeito da mobilidade, bem como sua influência na exclusão turística.  

Sob um outro aspecto, a apresentação de dados numéricos foram dispostos em 
gráficos e a apresentação de relatos dos moradores para respostas pontuais para os 
entrevistados que mostraram mais interesse sobre a temática, sendo assim foram descritas 
suas opiniões. Em vista disso, a pesquisa foi realizada, mediante o acompanhamento de 
três grupos e aplicação de questionário estruturado com perguntas fechadas, realizada em 
Setembro a Outubro de 2017 a respeito da mobilidade turística, atendo-se a aspectos como 
transporte, sinalização, inclusão e exclusão.  

Os grupos que participaram da aplicação de questionários foram: Associação 
Divina Providência (15 participantes), Unidade de Saúde Abrão Federman (21 
participantes) e, o Curso Técnico de Meio Ambiente do Colégio Estadual Polivalente (16 
participantes), do projeto Conhecendo Ponta Grossa. Esses grupos perfizeram somente o 
roteiro natural que contempla a Adega Porto Brazos- reconhecido na região pela 
comercialização dos produtos da amora tipo Brazos e daí deriva o nome, localizado no 
distrito de Itaiacoca, totalizando 52 participantes. 

Para a quantidade de questionários aplicados aos entrevistados seguiu-se o critério 
de saturação de respostas, embora o projeto seja composto por mais roteiros, se optou 
pelo roteiro natural, devido o atrativo Adega Porto Brazos ser localizado no distrito de 
Itaiacoca e por ser o único atrativo visitado pelo projeto Conhecendo Ponta Grossa no 
espaço rural do município, e também por haver uma política de gratuidade no que se 
refere as entradas. Para a escolha dos grupos entrevistados optou-se por aqueles que 
possuíam participantes com idade igual/superior a 15 anos de idade.  
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Com isso, o presente estudo se estrutura a partir de uma discussão a respeito da 
mobilidade turística no espaço rural do distrito de Itaiacoca seguido da apresentação da 
descrição do Projeto Conhecendo Ponta Grossa e posteriormente os resultados mediante 
a apresentação de opiniões dos moradores ponta-grossenses em relação a mobilidade 
turística e por fim as considerações finais.  

 
A MOBILIDADE TURÍSTICA NO ESPAÇO RURAL DE 
ITAIACOCA- PONTA GROSSA/PR 

Pensar a mobilidade no âmbito rural também se torna um desafio, já que o acesso 
e a sinalização devem ser aspectos a serem pensados para tornar o fluxo de pessoas livre, 
facilitando sua locomoção em ambos os espaços. A busca por mercadorias e serviços leva 
o ser humano à procura de deslocamentos eficazes e que o conduzam pelo espaço com 
pouco gasto de tempo, para que possa realizar seus negócios e também atividades 
cotidianas, principalmente as relacionadas ao lazer e ao aproveitamento máximo do seu 
tempo.  

Sendo assim, nesse âmbito do lazer pode-se mencionar a atividade turística como 
fazendo parte das coletividades humanas. Sendo o turismo desencadeado pelo 
deslocamento de pessoas mediante motivações adquiridas, os fluxos devem ser estudados, 
já que são os deslocamentos propriamente ditos. Em vista disso, a mobilidade turística, 
nesse caso, deve ser analisada, pois se torna fundamental para gerar os deslocamentos 
para diversos lugares, seja para um destino e/ou atrativo turístico ou por outras 
motivações.  
 O turismo tem seu vínculo com a geografia, já que é uma atividade que tem por 
fundamento o deslocamento de pessoas do seu local de residência mediante uma 
motivação adquirida, seja por finalidade econômica, social ou cultural. Para Coriolano 
(2005, p. 299) o turismo vem: “[...] produzindo novas configurações geográficas e 
materializando o espaço de forma contraditória, pela ação do Estado, das empresas, dos 
residentes e dos turistas”.  

A atividade turística que visa o deslocamento de pessoas, necessita da mobilidade 
para que possa existir, já que precisa de fatores como meios de transportes, sinalização, 
acesso, comunicação e tecnologia, para que haja a viabilidade dessa atividade. Por essa 
razão faz sentido falar de mobilidade turística. 
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A mobilidade turística, nas palavras de Coriolano e Fernandes (2014), pode ser 
entendida como os fluxos turísticos associados às mobilidades temporárias, em que a 
turistificação é responsável pelo desenvolvimento da mobilidade turística que 
desencadeia os fluxos humanos, culturais, técnicos e financeiros. O turismo, porém, não 
pode ser entendido somente como deslocamento. Essa afirmação é verdadeira em razão 
de que os fluxos turísticos proporcionam transformações no espaço e no comportamento 
da sociedade, e isso ocorre em especial nos locais de destino dos turistas. 

O turismo é uma atividade que deve, evidentemente, ser contemplado e realizado 
por pessoas oriundas de outras localidades. Os próprios moradores locais, todavia, 
enquanto cidadãos, têm também o direto ao lazer e ao entretenimento. Usufruir de 
aspectos culturais e sociais, estabelecendo assim um vínculo com seu próprio município, 
isso é um direito dos moradores locais, pois é uma forma de valorização dos atrativos e 
dos potenciais turísticos existentes na localidade. (OLIVEIRA, 2008).  

Diante disso, para que haja a visitação aos atrativos de um município, tanto no 
espaço urbano como no rural, a administração pública do município deverá prover fatores 
que desencadeiem o deslocamento. Isso significa prover vias de acesso e sinalização para 
a orientação dos visitantes, como também transporte regular até esses locais. Segundo 
Pimentel e Pimentel (2015), o espaço rural também passou a ser um lócus do turismo, em 
especial pelo fato de possibilitar o contato com a natureza e em busca pelo ar puro, de 
tranquilidade e de simplicidade da vida no campo, que são visualizados como fatores que 
purificam a alma do corpo e do espírito, poluídos pelo ambiente urbano. Por 
consequência, o campo passa a ser visto como um local de lazer e de descanso. 

 As dificuldades de mobilidade enfrentadas por turistas e também pelos moradores 
locais implica a exclusão desses indivíduos em relação ao turismo, pois impede a 
realização do turismo por parte dos indivíduos consumidores dessa atividade. Com isso, 
o próprio habitante pode desconhecer a cultura e as potencialidades que o turismo pode 
apresentar no próprio município e buscar alternativas de lazer em outras localidades, por 
acreditar que onde reside não há nada de interessante para se apreciar ou poucas opções 
que tragam satisfação (RODRIGUES, 2010). 

O acesso ao turismo não está restrito somente aos turistas, mas é também direito 
dos moradores locais de um município. Então o que é preciso é criar a oportunidade aos 
próprios moradores de poderem contemplar seus próprios recursos turísticos, assim 
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gerando os benefícios que essa atividade pode proporcionar ao local, como também as 
melhorias na infraestrutura municipal, proporcionando a conservação e a valorização dos 
patrimônios (OLIVEIRA, 2008).   

Diante disso, como o turismo é um direito de todos os cidadãos, incluindo os 
próprios moradores do município, a falta de mobilidade turística. Isto é, a falta de 
sinalização das vias, como também a inexistência de transportes e de acessibilidade 
desencadeiam a exclusão de determinados visitantes. 

Cabe aqui pressupor que, em grande parte das cidades turísticas, é possível 
identificar uma exclusão da população residente dos locais voltados para atender turistas. 
Isso acontece devido à presença de espaços privados e exclusivos, como resorts, hotéis 
fazenda, etc. E também devido a uma construção espacial que tende a afastar a população 
local de baixa renda de locais voltados para a atividade turística (RODRIGUES, 2010). 

A exclusão de moradores locais com relação ao turismo pode ser afetada também 
por fatores que geram o deslocamento, devido principalmente à ausência/ carência de 
transportes, de acesso, de acessibilidade, de sinalização viária que façam esse 
deslocamento até os atrativos. E também devido à falta de conhecimento dos espaços 
turísticos do próprio município. 

Por essa razão, o turismo não pode ser desassociado dos meios que oferecem 
mobilidade e transporte e que, de certa forma, atendem o território turístico, pois a 
mobilidade reduzida aos habitantes implicará volumes reduzidos de turismo. O turismo, 
cujo desenvolvimento negligencia as restrições implícitas aos moradores locais, não 
estará considerando a integridade de políticas direcionadas ao aspecto social e econômico 
por meio da mobilidade e da acessibilidade (FRANÇA JÚNIOR, 2014). 

Dessa maneira, para a aplicação do turismo em um município, deve-se 
primeiramente contemplar os serviços e a infraestrutura adequados aos seus moradores 
locais, pois somente assim se poderá obter um turismo de qualidade para pessoas de 
diferentes origens, como também inclusivo para os seus próprios cidadãos. Geralmente 
as carências da população são discutidas de forma residual. Isto é decorrente da falta de 
participação da comunidade no processo de elaboração de projetos voltados para o futuro 
da cidade (RODRIGUES, 2010). 

Os gestores públicos têm por dever, junto com uma equipe de profissionais 
qualificados, promover a implantação de medidas que auxiliem no desenvolvimento de 
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projetos, para que haja a melhoria da infraestrutura urbana. E também no que compete à 
área turística, para que haja a viabilidade do acesso pela população local, como também 
por pessoas de origens geográficas diferentes, tanto no que compete ao espaço urbano 
como ao rural. 

No município de Ponta Grossa, fatores como falta de divulgação eficaz e falta de 
acesso aos atrativos turísticos são evidentes, principalmente àqueles que estão localizados 
no espaço rural do distrito de Itaiacoca, cabendo citar lugares como Buraco do Padre, 
Capão da Onça, Cachoeira da Mariquinha, Furnas Gêmeas e Recanto Botuquara. Há 
também atrativos gastronômicos, como Kaffee Loch e a Adega Porto Brazos.  

Com relação à falta de meios de transporte, pode-se dizer que os visitantes que 
conhecem esses espaços são aqueles que possuem um transporte próprio ou alugado. Pois 
pessoas que dependem de transporte público acabam impossibilitados de conhecer esses 
lugares, sendo portanto, excluídos.  

Outro aspecto a ser mencionado é a divulgação, que se torna prejudicada devido 
à falta de conhecimento por parte dos próprios moradores com relação aos atrativos 
existentes e sua localização. Essa falta de conhecimentos dos moradores locais pode 
barrar o deslocamento de turistas/excursionistas até os atrativos turísticos do município, 
uma vez que não conseguem indicar corretamente a localização e a existência desses 
atrativos. 

Mesmo assim, cabe informar que a visão da mobilidade sobre o município de 
Ponta Grossa está com perspectiva de mudança, para que haja a melhoria dos 
deslocamentos tanto no espaço urbano como também no rural. Essa mudança se deve ao 
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Ponta Grossa (IPLAN), que está 
desenvolvendo um projeto para a realização de uma ciclovia que contemple os atrativos 
turísticos do município, sendo que esse projeto começará a ser elaborado a partir de 2018, 
tal como prevê o Plano de Mobilidade Urbana (SARTORI, 2017). 

Outra possibilidade ainda, para o espaço rural, é a implantação de placas de 
sinalização, o que está previsto no projeto “Caminhos de Itaiacoca”. Esse projeto foi 
desenvolvido com a Fundação Municipal de Turismo em parceria com a CCR Rodonorte 
e busca a identificação dos trajetos e atrativos localizados no distrito de Itaiacoca. Há 
também o projeto Conhecendo Ponta Grossa, que busca integrar os moradores que 
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pertencem a instituições públicas para contemplar o turismo do município (TEIXEIRA, 
2016). 
  Embora haja perspectiva de melhorias para a mobilidade turística devido à 
existência dos projetos mencionados, que estão sendo elaborados pelos gestores públicos, 
ainda é uma problemática a ser solucionada somente a longo prazo para que o turismo em 
Ponta Grossa se torne efetivo definitivamente.  
 
DESCRIÇÃO DO PROJETO CONHECENDO PONTA GROSSA 

O projeto Conhecendo Ponta Grossa é uma ação do projeto de extensão intitulado 
"Pesquisa e Competitividade para a Ordenação Territorial do Turismo", da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa, e que se constitui como uma alternativa de mobilidade turística, 
já que tem por finalidade conduzir grupos de moradores provenientes de instituições de 
ensino públicas, assim como associações e outras entidades, a conhecer os atrativos 
turísticos do município.  

O projeto atualmente ocorre em parceria com o Departamento de Turismo da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa (DETUR), a Viação Campos Gerais (VCG) e a 
Fundação Municipal de Turismo de Ponta Grossa (FUMTUR). Sendo assim, o projeto é 
desenvolvido pelas instituições atuantes, sendo os acadêmicos de Turismo responsáveis 
pela função de mediadores dos grupos, oferecendo informações sobre os atrativos 
visitados ao longo do percurso até o atrativo principal. Já a Viação Campos Gerais cede 
o transporte (ônibus), que é de cunho gratuito, como também oferece brindes, como 
atividade de descontração durante o retorno da visita.  

E a FUMTUR fica responsável pela organização do agendamento dos grupos e 
das visitações até o local dos atrativos turísticos. As visitações aos atrativos efetuadas 
pelo projeto ocorrem duas vezes por semana, sendo que a escolha do roteiro visitado 
ocorre conforme os interesses da instituição agendada.  Os passeios são formados que 
mostra os roteiros realizados pelo projeto, sendo o religioso, o industrial, o histórico-
cultural, o natural e o alternativo.  
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RESULTADOS 
Desse modo, no que se refere a mobilidade turística, faz-se também oportuno 

ressaltar os resultados da análise das entrevistas realizada com os grupos do projeto 
Conhecendo Ponta Grossa no espaço rural de Ponta Grossa- distrito de Itaiacoca. Neste 
sentido, se fez pertinente conhecer o gênero dos entrevistados, assim como a faixa-etária 
e o nível de escolaridade, já que, por meio desses dados, se pode conhecer o tipo de 
público que participou do projeto durante a realização do passeio. Por esse motivo, 
percebe-se que a maioria dos entrevistados, ou seja, 79%, pertence ao gênero feminino e 
21% ao masculino. 

Com relação à faixa etária dos participantes, pode se perceber, que a maioria 
pertence à faixa de 15 a 20 anos de idade com cerca de 29% dos participantes, e, com 
menor índice, 4%, os com idade entre 21 e 30 anos. Conclui-se que, nessas três saídas, o 
público dominante é o público jovem e, por segundo, o da terceira idade.  

Outra perspectiva é referente ao nível de escolaridade dos participantes. Sendo 
que com 58%, apresenta ensino médio completo e 17% o ensino superior completo, visto 
que 13% dos participantes constam com ensino fundamental incompleto e 6% com 
fundamental completo e também 6% dos respondentes não responderam a esta questão. 
Com isso, pode-se apontar que a escolaridade dominante nas saídas são os participantes 
que possuem ensino médio completo.  

Outro assunto abordado, sendo de múltipla escolha, foi com relação ao 
deslocamento dos participantes em seu cotidiano no município, como mostra o Gráfico 
1. O ônibus de transporte público foi indicado por 33% dos respondentes como sendo seu 
meio de locomoção diária na cidade. Depois 32% dos respondentes informaram se 
locomoverem a pé (pedestrianismo) e, enfim, 25% responderam que utilizam carro. 

Dessa forma, pode-se afirmar que a maioria dos participantes utiliza o ônibus 
como transporte no seu cotidiano, como outros tantos também realizam seus 
deslocamentos sem o uso do transporte. 
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Gráfico 1- Formas de locomoção dos entrevistados

 
Fonte: Dados obtidos pelos autores nas respostas ao questionário aplicado 

 No Gráfico 2, a seguir, com relação à mobilidade turística, foram elencadas 
algumas temáticas, como a questão da divulgação do turismo, a questão do transporte até 
os atrativos, sobretudo os do espaço rural, bem como a questão das placas de sinalização. 

 Nessa perspectiva, se questionou aos participantes: considerando-se em condição 
de visitante individual e morador de Ponta Grossa, com base na atual situação da 
mobilidade turística existente e incentivo por parte do poder público, você se sente 
incluído ou excluído? Como resultado, a maioria (66%) dos participantes respondeu que 
se sentem excluídos. Somente 30% das respostas informaram que se sentem incluídos, 
sendo que 4% deles optaram por não responder. Isso mostra que a existência de uma 
mobilidade do turismo insuficiente é visível e sentida por parte desses três grupos e, 
mesmo participando do “Conhecendo Ponta Grossa”, ainda se sentem excluídos.  

Gráfico 2: Mobilidade turística

 
Fonte: Dados obtidos pelos autores nas respostas ao questionário aplicado  

Em casos pontuais foram transcritas as opiniões de alguns participantes, daqueles 
que demonstraram mais interesse sobre a questão da exclusão com relação à mobilidade 
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turística. Nesse aspecto, pode-se perceber a insatisfação por parte das moradoras em 
relação à mobilidade turística: “Tristeza, excluída, pois tanto pelo acesso como também 
quando é cobrado entrada para os nascidos na região” (RELATO 1- MULHER DE 31-50 
ANOS). “Tem lugares com acesso difícil para pessoas idosas” (RELATO 2- MULHER 
DE 31-50 ANOS).  
  Nos Relato 1 e 2 pode-se perceber que o acesso e a acessibilidade são fatores de 
exclusão na opinião das moradoras. Assim, para outros visitantes, a falta de acesso e 
acessibilidade impedem a visitação até os atrativos, em especial aqueles contidos no 
espaço rural do município, pois, sob esse aspecto, carecem de melhorias. E também outro 
aspecto a ser levantado é com relação à falta de política de gratuidade para os moradores 
do município, com exceção daqueles atrativos, que apresentam gratuidade de entrada e 
buscam a inclusão de visitantes de todas as camadas sociais. 

 “Me sinto excluída. Há mais necessidade de divulgação” (RELATO 3- MULHER 
DE 60 ANOS OU MAIS).  “O turismo é pouco divulgado na região. Falta de meio de 
transporte para o turista e pensar a cidade para conhecer os atrativos” (RELATO 4- 
MULHER DE 31-50 ANOS). Os Relatos 3 e 4 revelam o descontentamento por parte das 
participantes com relação à divulgação, que necessita de melhorias, e também a falta de 
transporte até os atrativos turísticos do município, já que, segundo as mesmas 
respondentes, fazem com que haja uma exclusão da sociedade, impedindo que haja 
visitação e o conhecimento da existência dos atrativos.  

Com isso, através dos resultados apontados, pode-se verificar que efetivamente 
existe o sentimento de exclusão por parte da maioria dos moradores entrevistados. Os 
fatores para esse sentimento de exclusão são, portanto, provenientes de falta de meios de 
transporte que seria uma decorrência devido à falta de melhoria das vias de acesso. Pois, 
os visitantes e turistas somente conseguem visitar esses atrativos, através de transporte 
próprio ou alugado e alguns com a presença de guias locais devido à dificuldade com 
relação a sinalização turística.  E a divulgação insuficiente, proporciona a falta de 
conhecimento sobre a existência dos atrativos visitados, mostrando que a falta de 
mobilidade turística contribuem com a exclusão dos moradores em relação ao turismo no 
município. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Embora haja estímulo por parte do Projeto Conhecendo Ponta Grossa para que os 
moradores se integrem ao turismo do município, mediante as visitações realizadas aos 
atrativos turísticos. Pode-se perceber com os resultados obtidos que os moradores locais 
entrevistados ainda se sentem excluídos perante a atividade turística do município, isso 
devido a fatores como a falta de conhecimento dos demais locais, acesso difícil, falta de 
sinalização e de meios de transporte em que mostram a necessidade de melhorias na 
infraestrutura do turismo do município por parte dos gestores municipais. 

A insuficiência da mobilidade turística do distrito de Itaiacoca- Ponta Grossa/PR 
é evidente principalmente devido a carência de em fatores como acesso, acessibilidade, 
divulgação que foram percebidas pelos moradores. Principalmente quando realizam suas 
visitações fora do projeto, ou seja, individualmente, com familiares, amigos, conhecidos 
entre outros. 

Sendo assim, apesar de haver perspectiva de melhoria da mobilidade no espaço 
rural de Itaiacoca por parte dos gestores municipais que estão elaborando projetos para 
que haja melhorias nos fatores mencionados. Ainda assim, os resultados esperados 
somente serão solucionados apenas a longo prazo, contudo não se deixa de destacar a 
importância como também a necessidade desses problemas serem solucionados o mais 
breve possível, pois isto faz com que gere impedimentos para a realização do turismo por 
parte da população local como também para visitantes oriundos de outras localidades.  
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DE REFUGIADOS SÍRIOS E HAITIANOS EM 
CURITIBA-PR 

Jéssica Costa Pizaia12 
  
Eixo Temático: Dinâmica populacional, mobilidade e mobilização. 
Resumo: Atualmente as migrações internacionais de refugiados têm chamado atenção. No Brasil, 
a entrada de pessoas nesta situação tem crescido vertiginosamente, resultando em diversos 
processos de des-re-territorialização em algumas regiões do país. O objetivo do presente artigo é 
discutir a respeito destes processos e situá-los na cidade de Curitiba-PR a partir de entrevistas 
não-dirigidas com refugiados sírios e haitianos. Para isto, tais entrevistas foram realizadas no 
formato de conversas informais em que os imigrantes tinham a liberdade de expor suas 
percepções, vivências e história.  
Palavras-chave: Refugiados; Migração Internacional; Territorialização; 
  
INTRODUÇÃO 

As migrações costumam figurar no território como um fenômeno resultante de diversas 
relações socioespaciais. No caso dos deslocamentos forçados, como é o caso da migração de 
refugiados, busca-se abordar as questões territoriais de indivíduos que passam diversas vezes por 
processos de deslocamentos, cuja (re)territorialização é incerta e suas territorialidades, muitas 
vezes, afundadas.  

Atreladas a estas migrações forçadas por questões geopolíticas, econômicas e/ou 
ambientais, há, ainda, as variáveis de gênero, cor e classe social, que evidenciam os refugiados 
pobres e negros – especialmente as mulheres – como os sujeitos mais vulneráveis deste processo. 
   O presente artigo é um resumo dos resultados da pesquisa de mestrado que está em 
andamento, apresentando o estágio atual da pesquisa. Assim, este trabalho tem como objetivo 
apresentar tais questões atrelando o atual processo de (re)territorialização de refugiados sírios e 
haitianos no Brasil e em Curitiba atualmente, com outras questões, sejam elas culturais e sociais, 
ou relacionadas cor da pele e a nacionalidade, dentro deste contexto. 

                                                           
12 Licenciada e Bacharel em Geografia. Mestranda em Geografia pela UEL. Jessicacpizaia@gmail.com. 
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   Como metodologia, realizou-se levantamento bibliográfico a respeito do tema, além de 
pesquisa de dados e informações atualizadas sobre a imigração refugiada no Brasil, no Paraná e 
no mundo; E, em Curitiba-PR, foi realizada entrevista não dirigida (POUPART, 2008) com 
mulheres e homens refugiados, tanto haitianos, quanto sírios, com o propósito de compreender 
suas trajetórias, territorialidades e sua vida em um novo país. 

Desenvolvimento  
Os indivíduos precisam se territorializar. Os seres humanos definem suas identidades por 

meio das vivências e relações com as pessoas que convivem e com o próprio espaço em que 
habitam. Assim, é fundamental ter um território e se identificar com ele. 

O conceito de território é inerente à ideia de domínio ou de gestão de determinado local 
e não deve ser confundido com o conceito de espaço ou de lugar. O território deve ser ligado a 
ideia de poder, seja em relação ao poder das populações, do capital, do Estado e etc. 

Para Raffestin (1993), o processo de transformação do espaço para o território acontece 
quando o espaço é transformado por fluxos e redes, que aí intervêm e, por fim, se instalam. Já 
Saquet (2015), coloca o território como uma construção social, histórica e relacional. Para o autor, 
o território está sempre ligado a fenômenos de dominação, apoderamento do espaço e às pessoas 
que ali residem. 

Ao ser construído historicamente a partir da relação entre sociedade e natureza, o 
território é fruto destas interações e das relações entre os habitantes, não instituído por decisões 
governamentais.  

Neste sentido, a ação de se territorializar – a territorialização – refere-se ao processo de 
dominação e apropriação do espaço por uma pessoa, um grupo, ou uma população, para então, 
através do exercício de relação de poder, ser construído o território, este a partir de instrumentos 
materiais, culturais, jurídicos, econômicos, em conjunto, ou por vezes, separados e dicotômicos, 
porém baseados na territorialidade, nos símbolos de um território (HAESBAERT, 2004).  

Porém, por diversos motivos, pode acontecer a ruptura dos vínculos que unem cada 
sujeito ao seu território. Deste modo, há a quebra entre o elo que une o indivíduo e seu ambiente. 

Para Haesbaert (2004), tal fenômeno é visto como uma desterritorialização, que 
basicamente é definida como um fenômeno voluntário, ou forçado e violento, de perda de 
território, de quebra de domínio das territorialidades pessoais ou coletivas, de ruptura no acesso 
a territórios simbólicos e econômicos, a recursos ou a bens. É o rompimento do controle de cada 
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indivíduo, grupo ou conjunto sobre o seu território. No caso das populações, há a perda de 
vínculos, um distanciamento dos espaços de afirmação material, imaterial, simbólica, funcional. 

Para o autor, o conceito de desterritorialização se refere especialmente a processos em 
que há efetiva instabilidade ou fragilização territorial entre as populações socialmente mais 
excluídas, profundamente segregadas e, portanto, sem a possibilidade de consolidar e obter 
controle efetivo sobre os seus territórios, tanto no que se refere a dominação político-econômica, 
ou então a apropriação simbólico cultural (HAESBAERT, 2004). 

Desta forma, percebe-se a desterritorialização como a falta de territorialidades pessoais 
e/ou coletivas, ou seja, de acesso aos territórios econômicos e simbólicos, aos recursos, à 
habitação a outros lugares que constituam eixos estruturantes da identidade e da territorialidade 
de cada grupo ou indivíduo.  

O fenômeno de desterritorialização está diretamente ligado o processo de 
reterritorialização. De acordo com Haesbaert (2007), estamos sempre passando de um território a 
outro, deixando alguns territórios e se estabelecendo em outros. 

A desterritorialização é o afastamento de um território, já a reterritorialização é o 
movimento de concepção do mesmo, estas são ações concomitantes e inseparáveis. Isto porque 
os indivíduos são seres sociáveis, precisam de se moldar aos novos contextos, cenários, territórios. 

Este processo nem sempre acontece como consequência de fatos positivos que ocorrem 
aos indivíduos, surgindo como causa e efeito de problemas maiores, como a pobreza, as 
adversidades, e a exclusão social, por exemplo. Desta forma nascem os aglomerados de exclusão.  

Para Haesbaert (2007), os aglomerados urbanos são uma forma de desterritorialização 
extrema, quando os indivíduos perdem seus laços com o território e começam a viver na 
mobilidade e com insegurança, o que ocorre em muitos acampamentos de refugiados e grupos de 
sem-teto. 

Para o autor, estes são como “amontoados” humanos, vivem de forma instável, insegura 
e também imprevisível em seu contexto de exclusão. Outra característica evidente é a 
precariedade das relações entre os próprios indivíduos e deles próprios com o seu espaço (por 
relações funcionais, e inclusive simbólicas), além da mobilidade sem direção específica, ou a 
imobilidade sem domínio real do espaço.  
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Os aglomerados de exclusão manifestam a face geográfica dos fenômenos máximos de 
exclusão social, já que são populações com territorialidades frágeis e muito suscetíveis 
(HAESBAERT, 2004).  

Os fluxos de refugiados evidenciam tal associação entre a perca de vínculos territoriais e 
a formação de aglomerados humanos de exclusão, tanto móveis, quanto fixos. Neste contexto, a 
desterritorialização ocorre com a migração das populações, muitas vezes em massa e por 
caminhos não controlados, que contam apenas com a intervenção de ONGs e da ONU, por 
exemplo. 

Assim, estas comunidades muitas vezes acabam se fixando em lugares localizados em 
espaços periféricos, geralmente próximos as fronteiras, e com pouca segurança e nenhuma 
estabilidade.  

Estes locais apresentam normalmente problemas de reconhecimento institucional, e são 
espaços difíceis para a reterritorialização graças aos contextos sociais, alimentar, ambiental, entre 
outros, e principalmente em casos em que os imigrantes se fixam em estruturas improvisadas e 
precárias, como abrigos montados precariamente a céu aberto.  

Porém em alguns casos, os refugiados conseguem o apoio necessário para se realocar e 
obter as condições necessárias para sua reterritorialização. No caso brasileiro, muitos já estão 
neste processo. 

Nos últimos tempos, estes processos de des-re-territorialização têm ganhado visibilidade 
pelo grande contingente de pessoas que vem emigrando de seus países de origem para outros.  

De acordo com dados de 2017 da ACNUR (2018), a maior parte dos refugiados vive em 
países da África e Europa, sendo a América Latina a região de menor concentração destes. 
Entretanto, dados mais recentes apontam que a emigração de venezuelanos atualmente já é maior 
que o número de refugiados que tentam chegar ao continente europeu. 

No Brasil, o registro é de uma população de 10.141 refugiados reconhecidos, originários 
de 80 países distintos, havendo mais de 30 mil pedidos de refúgio a serem analisados pelo Comitê 
Nacional de Refugiados (CONARE). 

Destes, as mulheres são minoria, em 2017 foram apenas 29% do total dos refugiados 
reconhecidos no Brasil, em sua maioria vindas da Síria e República Democrática do Congo 
(SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA, 2018). 
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   Isto, em parte, explica como a análise dos movimentos internacionais dos grupos 
migratórios a partir de uma perspectiva de gênero foi historicamente ignorada das ciências 
humanas. As motivações da migração e a integração nas sociedades de destino foram estudadas 
segundo as perspectivas masculinas, que são maioria entre os migrantes. 

Nas abordagens das experiências migratórias, geralmente as mulheres permanecem 
invisíveis, limitando a compreensão desse acontecimento. Não considera-se as especificidades 
desta migração por ser tratada como uma variável do padrão migratório masculino 
(MARINUCCI, 2007). 

As mulheres foram relegadas a um padrão associativo à imigração, vistas somente como 
as seguidoras do esposo durante o processo, e não fazendo parte efetivamente do movimento.  
   Neste sentido, para Silva (2009) e Peres e Baeninger (2012), durante toda a construção 
do conhecimento confundiu-se a história dos homens como aquela do total da humanidade, sendo 
que homens e mulheres constroem o espaço de maneiras diferentes, sendo imprescindível uma 
abordagem que considere tais diferenças. 

É importante pontuar que no atual processo migratório tem ocorrido um aumento da 
presença feminina, o que pode ser considerado como a “feminização das migrações” – conceito 
usado por teóricos da migração para descrever as transformações nas quais as mulheres estão 
envolvidas e que refletem no contexto migratório contemporâneo (PERES, 2012).  
   Tal fenômeno não está desprendido dos problemas que recaem sobre as mulheres 
atualmente e que estão relacionados à inserção no mercado, ao acesso à educação, saúde e redes 
de informação, além falta de autonomia e a vulnerabilidade à violência e à pobreza (RAMOS, 
2014).  
   Assim, as principais diferenças são visualizadas – no caso dos imigrantes que já estão em 
seu processo de (re)territorialização –, principalmente nos espaços de trabalho e no uso do tempo. 
Estes seguem uma mesma tendência de acordo com a raça e nacionalidade dos imigrantes. 
   Para pesquisar tal fenômeno em um recorte espacial fisicamente menor, buscou-se em 
Curitiba-PR conversar em julho de 2017 com refugiados que chegaram à cidade durante o fluxo 
imigratório recente. Para isto, utilizou-se da proposta de Jean Poupart (2008) a respeito das 
entrevistas não dirigidas. 
   Entrevistas não dirigidas tem a vantagem de deixar livre o entrevistado para falar, e assim, 
ele tem maior liberdade para se expressar como quiser sobre o tema. Outra vantagem é que ele 
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poderá abordar questões e problemas ainda não visualizados pelo entrevistador, além de 
informações novas que auxiliam na compreensão do seu universo. 
   Além disso, o entrevistado pode falar o tempo que quiser sobre o que achar mais 
pertinente no assunto, e o entrevistador teria uma saturação de informações sobre isso. Este fator 
é importante já que os próprios atores sociais são as melhores pessoas a indicar os caminhos e 
problemas mais pertinentes a serem analisados na pesquisa justamente por vivenciá-los em seu 
cotidiano, sendo responsabilidade do entrevistador compreender o que há por trás destes 
problemas. 
   Por fim, o entrevistado, neste método de entrevista não dirigida, consegue estabelecer 
ligações que ele julga importante, como por exemplo, as consequências que o ato de migrar trouxe 
a sua vida, família e amigos, os quais nem sempre são considerados pelo pesquisador ao elaborar 
uma entrevista fechada ou um questionário (POUPART, 2008). 
   O perfil dos entrevistados em geral é jovem, com menos de 35 anos, os quais trabalhavam 
em áreas de comércio e prestação de serviços em seus países de origem. Encontrou-se apenas uma 
família síria originária de Alepo em que todos os membros já residiam no Brasil, com exceção do 
primogênito, que desaparecera durante a tomada da cidade pelo grupo Estado Islâmico. 
   Os motivos do refúgio de sírios e haitianos é distinto. No primeiro caso, há o refúgio em 
sentido clássico, no caso, quando o indivíduo perde proteção em seu Estado e tem temor de 
perseguição de certos grupos. Já no segundo caso, entende-se que há o refúgio ambiental, quando 
as populações fogem de catástrofes ambientais que ocorreram em seus territórios de origem. 
   Primeiramente, percebeu-se que, em aproximadamente 70% dos casos de refugiados 
entrevistados, há uma predominância de homens que migram sozinhos, os quais buscam se 
estabelecer na cidade com o desejo de posteriormente trazer seus familiares. Entre estes, há os 
que já possuíam conhecidos ou familiares na cidade, e que, ao entrar em contato com os mesmos, 
conseguiram abrigo até se estabelecerem na cidade permanentemente. 
   A situação dos refugiados em seus países de origem determina como será esta mobilidade. 
No caso dos haitianos, há os que adentram no país pela região Norte por meio de atravessadores, 
e então se dispersam pelo país, chegando a Curitiba e vivendo em bairros mais periféricos da 
cidade. Destes, grande parte se emprega na construção civil. 
   Já os haitianos entrevistados que residem no centro de Curitiba descreveram outro 
caminho. Estes vieram diretamente ao Brasil, desembarcando em São Paulo e depois em Curitiba, 
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onde já haviam amigos ou parentes a sua espera. Alguns haviam emigrado e residido por alguns 
anos na República Dominicana, fronteira com o Haiti, antes de chegar ao Brasil. 
   No geral, nos dois casos os refugiados são jovens e procuram com a mobilidade não só 
um emprego, mas também continuar sua formação escolar. No Haiti a predominância é de escolas 
particulares, existindo poucas escolas públicas, o que leva a estes imigrantes verem no Brasil, 
onde existem mais escolas públicas que privadas, uma oportunidade de ter uma educação gratuita 
e terminar ou começar os estudos. 
   Porém, no caso dos refugiados que residem nas periferias de Curitiba existem impasses. 
Neste caso, depois de chegarem à cidade, os imigrantes passam meses desempregados, sofrem 
com barreiras linguísticas e de distância até os postos de emprego e locais de entrevista. Muitos 
relatam que o preço do transporte coletivo é alto para ir e voltar do local. Assim, dar continuidade 
ao estudo acaba sendo um desejo adiado. 
   Para as mulheres o cenário é outro. Diferente dos homens, elas se preocupam  
principalmente em obter um emprego e melhorar a renda para poder trazer ao Brasil os familiares 
que ainda vivem no Haiti. A imigração feminina objetiva a reunião da família. 
   Neste contexto, muitas mulheres que migram sozinhas veem no trabalho doméstico a 
fonte (e muitas vezes a única alternativa) para o sustento no novo país em que se estabelecem. O 
problema é que, segundo dados da Obmigra, esta é a função que possui as menores remunerações 
entre os refugiados empregados no Brasil (CAVALCANTI; et al., 2017).  
   Outro fator negativo e relatado com unanimidade entre os entrevistados haitianos é a 
xenofobia com que foram recebidos no Brasil. Todos possuem relatos de pessoas que já os 
hostilizaram ao perceber que vinham de outro país. 
   Percebe-se que a imigração haitiana não foi bem recebida pela população da cidade tanto 
quanto a imigração síria, já que não houve entre estes, os mesmos relatos. Tal fenômeno indica 
uma visão de estigma (GOFFMAN, 1975) direcionada aos refugiados haitianos, possivelmente 
devido a mentalidades xenófobas e racistas, inclusive. 
   Muitos não quiseram nem ao menos relatar como foram os episódios que sofreram, 
apenas dizendo que em muitos lugares sofriam com atitudes que demonstravam o 
descontentamento das pessoas com a sua presença. Tais casos prejudicam inclusive na admissão 
para empregos mais bem pagos, mesmo no caso dos imigrantes que possuem ensino médio 
completo. 
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   Neste caso para as mulheres a situação é agravada. O Brasil já possui uma grande 
disparidade de salários entre mulheres negras e homens brancos entre seus próprios habitantes. 
Assim, as refugiadas têm mais uma dificuldade. Por necessitarem de um emprego para se 
estabelecerem no país, acabam aceitando o que estiver disponível, o qual nem sempre é 
formalizado, e por vezes possui menor remuneração em comparação com as vagas ocupadas por 
brasileiras. 
   Na questão dos empregos, percebe-se que os sírios entrevistados encontram-se menos 
vulneráveis que os haitianos. Entre os entrevistados haviam comerciantes (donos de quitandas, 
restaurantes, lojas diversas) e prestadores de serviços. A melhor receptividade dada aos refugiados 
destas nacionalidades é um ponto que os favorece neste sentido.  
   Entre as mulheres sírias, percebe-se que as “mães de família” são menos independentes, 
sendo mais reclusas e tendo mais dificuldade em aprender o português. Já as mulheres mais novas 
são participativas, algumas, inclusive, não usam o Hijab, véu islâmico destinado a cobrir o 
pescoço, os cabelos e a orelha. 
   Aprender o português, inclusive, é algo que os filhos dos imigrantes possuem maior 
facilidade. Os filhos, muitas vezes crianças, fazem a intermediação entre os pais e as pessoas ao 
redor, e, em alguns casos, não apresentam sequer o sotaque árabe, falando português 
fluentemente. 
   Tanto entre os sírios quanto entre os haitianos, foi possível perceber que há primeiramente 
a busca por pessoas com a mesma nacionalidade ou, ao menos, identidades parecidas, quando se 
quer estabelecer vínculos com outras pessoas, um processo importante durante a 
(re)territorialização.  
   Quando questionados a respeito, os sírios dizem que buscam construir vínculos mais 
próximos quando vão a Mesquita, lugar importante para a religião muçulmana e onde podem 
realizar seus rituais, conversar na língua natal com pessoas que possuem culturas e costumes mais 
próximos aos seus.  
   Eles estabelecem um elo afetivo não apenas com as pessoas que ali frequentam, mas com 
o lugar, a mesquita. É um exemplo do que já foi descrito por Tuan (2012) como Topofilia, 
principalmente quando estes relatam que ali conseguem se “sentir em casa”. Isto ocorre 
especialmente com as mulheres, que no geral, se mantêm mais afastadas da vida pública que os 
homens, sendo a religião e a mesquita, elementos-chave para a reterritorialização destas. 
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   Entre os haitianos, que em comparação, são culturalmente mais abertos, os vínculos são 
estabelecidos de maneira mais fácil, seja nos lugares em que vivem, frequentam ou trabalham. 
   Dentre outros aspectos do território que os imigrantes, especialmente os haitianos, 
sentiram mais diferença, está o clima. Curitiba possui clima Cfb na classificação de Koppen, 
sendo temperado, com verão ameno (EMBRAPA, 2010). Assim, os entrevistados afirmam que o 
clima frio da cidade tem sido um ponto negativo em suas vivências e de difícil adaptação. 

Por fim, percebem que são diversos os elementos que envolvem os processos de des-re-
territorialização dos refugiados em Curitiba, que, devido a conjuntura internacional,  necessitam 
de acolhimento, politicas específicas e solidariedade nos novos territórios adentram. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
As mobilidades populacionais vêm sempre acompanhadas do processo de des-re-

territorialização, em que o migrante se vê em uma reconstrução de seus territórios e de suas 
relações com o seu lugar de vivências. Neste caso, os refugiados são considerados como migrantes 
forçados a se mudar e se estabelecer muitas vezes de forma precária em outros espaços. 

A busca por emprego e estabilidade financeira grande parte das vezes é o objetivo 
principal de quem migra, sendo mais difícil para as mulheres obterem sucesso graças às 
desigualdades de gênero historicamente construídas, as quais prejudicam a mulher em relação à 
remuneração, à possibilidade de conquista de um trabalho formal, e a disponibilidade de tempo 
para se dedicar em seus planos individuais, já que é ela a principal (muitas vezes única) 
responsável pelo cuidado da casa e da família. 

Outros elementos como a cor da pele, a religião, a origem, e as condições ambientais, 
sociais, culturais e econômicas do local de origem, interferem de diversas maneiras positivas e 
negativas durante este, e outros processos, na construção dos territórios pelos refugiados. 
   Assim, percebe-se que os problemas e preconceitos já existentes no país são acentuados 
contra os imigrantes e refugiados, os quais necessitam de politicas públicas e uma maior aceitação 
da população nos lugares em que pretendem buscar uma vida melhor. 
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Eixo Temático: Dinâmica populacional, mobilidade e mobilização  
Resumo: Este trabalho insere-se no campo da geografia política e tem por objetivo identificar e 
analisar os tipos de redes de interações desenvolvidas num segmento da fronteira brasileiro-
paraguaio, mais especificamente entre as cidades de Guaíra (PR) e Salto Del Guairá 
(Departamento de Canindeyú). Para consecução do objetivo foram realizados levantamentos 
teóricos e trabalhos de campo, com aplicação de entrevistas a fim de identificar os tipos de redes 
econômico-comerciais e os fatores que determinam tais redes naquele segmento fronteiriço, para 
isso foi utilizada a metodologia qualitativa. O que se constata a partir das análises já realizadas é 
que existem redes de interações de diversas ordens, e que abrangem escalas espaciais variadas, 
tanto as que surgem no Brasil em direção ao Paraguai, como as que se estruturam a partir do 
Paraguai em direção ao Brasil com objetivos diversos. As relações de consumo são fundamentais 
para o estabelecimento e densidade das redes observadas no recorte espacial estudado. 
Palavras-chave: Redes; Território; Consumo. 
  
INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por objetivo identificar e analisar os tipos de interações 
desenvolvidas num segmento da fronteira brasileiro-paraguaio, mais especificamente as redes de 
interações transfronteiriças econômico-comerciais entre as cidades de Guaíra (PR) e Salto Del 
Guairá (Departamento de Canindeyú). O trabalho foi desenvolvido à luz da geografia política 
tendo os conceitos de território, fronteira e rede como elementos teórico-metodológicos para a 
compreensão e análise da dinâmica observada no recorte espacial estudado. Este trabalho é parte 
de um estudo mais amplo que é a pesquisa de mestrado iniciada em 2017 junto ao programa de 
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pós-graduação em geografia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, campus 
de Marechal Cândido Rondon. 

Para o desenvolvimento do trabalho foram realizados levantamentos teórico-
bibliográficos e pesquisa de campo nas cidades de Guaíra e Salto Del Guairá. A partir das 
pesquisas de campo foi possível observar as redes de interações transfronteiriças que lá se 
desenvolviam/desenvolvem e levantar informações através de entrevistas com atores que 
estruturam tais redes, notadamente as econômico-comerciais. O trabalho foi guiado pela 
metodologia qualitativa, tendo em vista que o objetivo principal foi compreender os fatores que 
determinam redes de iterações transfronteiriças, e não apenas mensurar sua densidade. O trabalho 
está estruturado em duas partes: na primeira estão os elementos teóricos que norteiam as análises 
das interações observadas na área de estudo; na segunda estão indicadas os tipos de redes que lá 
se estruturam, principalmente a partir daquelas do consumo ou econômico comerciais. 

 
TERRITÓRIO, FRONTEIRA E REDES: INSTRUMENTOS 
TEÓRICO-METODOLÓGICOS PARA ANÁLISE DAS 
INTERAÇÕES TRANSFRONTEIRIÇAS 
 

O estudo das fronteiras pela geografia ocorre há bastante tempo, em meados do 
século XIX, já era objeto de preocupação da geografia política de Ratzel, como mostram 
Costa (2016) e Castro (2013). Após os desdobramentos da Segunda Guerra Mundial, a 
geografia política sofre certa rejeição, mas a partir da década de 1970 seus estudos são 
retomados, notadamente frente aos novos eventos políticos e econômicos na escala 
mundial. Apesar de novos temas terem sido inseridos na disciplina, como mostra Castro 
(2013), a fronteira continua sendo importante objeto de estudo da Geografia Política. 

Diante desta relevância que as fronteiras apresentam no âmbito da geografia 
política e da dinâmica mundial contemporânea, que constantemente organiza e reorganiza 
o espaço mundial, considera-se válido deixar claro que as reflexões teóricas já 
desenvolvidas apontam para a necessidade de considerar as fronteiras como um elemento 
importante dos territórios e que se faz presente de forma ativa na dinâmica mundial. 

Diferente das teses que consideram o fim das fronteiras e concebem os espaços 
como homogêneos, como se observa na crítica feita por Santos (2001) à globalização, 
neste trabalho, a partir das reflexões teóricas já realizadas, considera-se que as fronteiras 
além de manter seu destaque dentro da geografia política se mantém como elementos 
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territoriais que corroboram para a organização e dinâmica entre países. É possível 
observar em Costa (2016) a importância das fronteiras para a geografia política, e em 
Foucher (2009) como as preocupações com sua delimitação ainda estão presentes neste 
começo de século XXI. 
 Considerando a presença ativa das fronteiras na dinâmica global cotidiana, cabe 
aqui expressar o entendimento que se possui do termo fronteira. De forma geral fronteira 
e limites são tidos como sinônimos, a construção teórica muitas vezes leva a isso, como 
coloca Machado (2000), no entanto trata-se de termos com definições diferentes, e 
seguindo a concepção da referida autora, tem-se o seguinte: 
 

Se é certo que a determinação e defesa dos limites de uma possessão ou 
de um Estado se encontram no domínio da alta política ou da alta 
diplomacia, as fronteiras pertencem ao domínio dos povos. Enquanto o 
limite jurídico do território é uma abstração, gerada c sustentada pela 
ação institucional no sentido de controle efetivo do Estado territorial, 
portanto, um instrumento de separação entre unidades políticas 
soberanas, a fronteira é lugar de comunicação e troca. [...] 
(MACHADO, 2000, p. 10). 
 

 Esta definição pode ser observada em campo, analisando a dinâmica cotidiana das 
regiões que estão próximas dos limites internacionais, já que o contato e o intercâmbio 
entre a população residente nas cidades de fronteira é constante. Tais interações decorrem 
da existência do limite territorial internacional, porque dentro das áreas compreendidas 
por estes limites tem-se normas sociais, políticas e econômicas distintas. E são estas 
distinções que tornam as interações possíveis, tendo em vista que através delas surgem 
oportunidades de ganhos, muitas vezes econômicos, e são esses ganhos os grandes 
impulsionadores das interações, já que a população busca otimizar seu recurso em busca 
das melhores oportunidades. 
 O território, base material do Estado nacional apresenta regras e leis muito bem 
estabelecidas, ele é também a área onde um governo exerce a soberania legalmente e de 
forma legítima. No entanto, a concepção de território adotada neste trabalho é aquela que 
tem origem na obra de Raffestin (1993) e que considera o território como uma construção 
humana no espaço, sendo esta construção marcada pelas relações de poder. Poder este 
que não está concentrado exclusivamente no Estado, pelo contrário, está presente nas 
mais diversas relações que são estabelecidas no âmbito social e que por consequência 
refletirão no espaço geográfico. Sendo assim, considera-se o poder das relações políticas, 
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econômicas, daquelas estabelecidas entre os interesses da população em detrimento dos 
interesses do estado, e também do poder simbólico, que muitas vezes não se mostra de 
maneira explicita, mas se faz presente tal como em Bourdieu (1989).  
 Seguindo esta linha de relações de poder considera-se uma construção complexa 
de território, como a adotada por Haesbaert (2004) quando informa que:  

[...] território pode ser concebido a partir da imbricação de múltiplas 
relações de poder, do poder mais material das relações econômico-
politicas ao poder mais simbólico das relações de ordem mais 
estritamente cultural (HAESBAERT, 2004, p. 79). 
 

Considerando o simbólico e o cultural na construção dos territórios, é possível 
chegar igualmente a territorialidade, notadamente onde as interações transfronteiriças são 
cotidianas, neste sentido, é possível que exista a multiterritorialidade, tal como ensina 
Haesbaert (2004 e 2014), sobretudo quando as territorialidades coexistem e se 
relacionam. A multiterritorialidade não se configura ao acaso, mas em decorrência das 
constantes redes de interação transfronteiriças, redes essas que segundo Corrêa (2012) 
apresentam a seguinte definição: 

As redes geográficas são redes sociais espacializadas. São sociais em 
virtude de serem construções humanas, elaboradas no âmbito de 
relações sociais de toda ordem, envolvendo poder e cooperação, além 
daquelas de outras esferas da vida. As redes sociais são historicamente 
contextualizadas, portanto, mutáveis, [...] (CORRÊA, 2012, p. 200-
201). 
 O autor apresenta diversos elementos que servem para caracterizar as redes 

geográficas, redes que apresentam fatores de estímulo para seu estabelecimento. Tratando 
das redes transfronteiriças, Ferrari (2010) indica que: 

[...] podemos vincular a noção de rede às zonas de fronteira, já que são 
áreas de interações transfronteiriças cujas relações pressupõem 
entrelaçamentos de lugares e pessoas gerando fluxos de diferentes 
naturezas. As interações podem dar forma a “redes” diversas, que tanto 
podem estar articuladas na escala local (zona fronteiriça) quanto na 
escala regional (região de fronteira) (FERRARI, 2010 p.122). 
 Os fatores que impulsionam as redes transfronteiriças podem ser legais ou ilegais, 

como observado nos trabalhos de Machado (1998 e 2011), por exemplo, sobre o tráfico 
de drogas, sobretudo nas áreas de fronteira compreendidas no arco norte do Brasil. 
Rabossi (2004) em sua tese de doutoramento analisa as interações entre Brasil e Paraguai 
a partir da cidade paraguaia de Ciudad Del Este. O autor demonstra muito bem as 
interações legais e ilegais convivendo lado a lado, seja pela característica do produto que 



IX SIMPÓSIO PARANAENSE DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA FÓRUM REGIONAL DA ANPEGE – REGIÃO SUL “Ciência e Pesquisa Geográfica na Perspectiva Sul Brasileira” 
14 a 16 de Novembro de 2018  

impede que ele adentre ao território brasileiro, seja pela quantidade que se deseja adquirir 
e trazer para o Brasil. Outros elementos também são observados para que as redes 
transfroneiriças sejam tecidas: busca de trabalho, como pode ser observado no estudo de 
Fiorotti (2015) que trata da busca de trabalho por brasileiros no Paraguai, ou na busca de 
serviços de saúde no Brasil por argentinos ou brasileiros que residem no Argentina, como 
aponta Ferrari (2015) quando trata da fronteira entre Brasil e Argentina envolvendo os 
estados do Paraná e de Santa Catarina e a Província de Misiones. Diante dessa variedade 
de fatores que podem agir para impulsionar as redes de interações transfronteiriças, é 
importante observar quais são as redes desenvolvidas no segmento de fronteira estudado, 
e analisar os fatores que contribuem para a existência de tais redes. 
 
TIPOS DE REDES DE INTERAÇÕES QUE GERAM FLUXOS DE 
MOBILIDADE TRANSFRONTEIRIÇAS NO SEGMENTO FRONTEIRIÇO DE 
GUAÍRA (PR) E SALTO DEL GUAIRÁ (PY) 
 

No recorte espacial estudado localizam-se as cidade de Guaíra (Paraná) do lado 
brasileiro e a cidade de Salto Del Guairá (Canindeyú) do lado paraguaio, como pode ser 
observado na Figura 1. As referidas cidades são separadas pelo Lago da usina Hidrelétrica 
de Itaipu que é formado pelas águas do rio Paraná. Antes da construção do lago, o rio 
Paraná apresentava um importante elemento natural, as Sete Quedas, elemento este que 
era capaz de atrair turistas para visitação de diversas partes do Brasil, isso conferia a 
Guaíra uma importância regional já que a cidade era dotada de infraestrutura para atender 
os turistas, apresentando hotéis e lojas, em decorrência de um fluxo constante de 
visitação. Nesse mesmo período a cidade de Salto Del Guairá apresentava como base 
econômica a agricultura e poucas relações comerciais com os turistas das Sete Quedas.  
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Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo 

 
 
Com a construção da usina Hidrelétrica de Itaipu (1975-1982) e a conseqüente 

formação do Lago, as Sete Quedas despareceram. Toda a dinâmica que a cidade de Guaíra 
apresentava foi interrompida, já que os fluxos de turistas deixaram de existir. Foi apenas 
com a construção da Ponte Nacional Ayrton Senna (1994-1997) – que liga o Paraná ao 
Mato Grosso do Sul – que o diferencial econômico e monetário existente naquela zona 
fronteiriça brasileiro-paraguaia passou a ser mais explorado gerando grande mobilidade 
transfronteirça. Naquele segmento de fronteira a ação do Estado, que normalmente é de 
agir em prol do fechamento do seu território para as interações, como coloca Machado 
(2000), acabou por criar condições favoráveis para que as redes transfronteiriças ali se 
estruturassem. A infraestrutura criada, como por exemplo, a Ponte Nacional Ayrton 
Senna, facilitou as interações já que poucos quilômetros depois de entrar no estado do 
Mato Grosso do Sul é possível adentrar no território paraguaio. Tal facilidade de acesso 
criou uma dinâmica recente, e favoreceu intensas redes de interações transfronteirças de 
naturezas diversas, tanto legais quanto ilegais, dentre elas destacamos aqui, as redes de 
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saúde, de educação, de trabalho e, sobretudo as de consumidores que geram mobilidade 
transfronteiriça cotidiana, tanto na escala local, quanto regional e nacional. 

As redes estabelecidas são de diversas naturezas, e podem ser legais ou ilegais. 
Cabe esclarecer que não é objetivo analisar aqui as redes ilegais, tais como as do crime 
organizado (tráfico de armas, entorpecentes, dentre outros) já que exigiria outro trabalho. 
No âmbito que será trabalhado aqui existem as redes que buscam produtos e serviços em 
um ou outro lado da fronteira, como é o caso das redes de saúde, educação e consumo de 
produtos do cotidiano. Estas redes também podem se apresentar de maneira legal ou 
ilegal, de acordo com suas características. 

As redes da saúde, que têm como finalidade tratamento médico-hospitalar, são 
redes compostas por paraguaios e migrantes brasileiros que residem no interior do 
Paraguai, principalmente no Departamento de Canindeyú, e que atravessam o limite 
internacional em busca de serviços de saúde no lado brasileiro. Os atores dessas redes 
buscam atendimento tanto no sistema de saúde pública do Brasil, quanto no sistema 
privado, como nas clínicas particulares. O que motiva tal rede é o fato da cidade de Guaíra 
apresentar uma concentração de serviços médicos mais complexos do que aqueles 
verificados em Salto Del Guairá. Pelas informações coletadas em campo os atendimentos 
médicos de maior complexidade estariam disponíveis apenas em Ciudad Del Este ou em 
Assunção, o que implicaria em viagem mais longa para os pacientes e por vezes riscos de 
vida. 

A educação é outro fator que faz com que redes se originem no Paraguai com 
destino ao Brasil. A exemplo da rede de saúde, os atores que compõe essa rede da 
educação são paraguaios e os migrantes brasileiros residentes na cidade de Salto Del 
Guairá. A melhor qualidade do ensino brasileiro em relação ao paraguaio, é um dos 
fatores preponderantes indicados pelos entrevistados, juntamente com a intenção de 
alguns pais de que seus filhos façam o ensino superior no Brasil, e fazer o ensino básico 
em lado brasileiro ajudaria neste processo. Outro fator que impulsiona a rede de educação 
é o fato de no Brasil existir cursos de graduação diferentes daqueles das universidades 
paraguaias e também modalidade de ensino diferente, como cursos a distância ou 
semipresenciais. 

Outro elemento que faz com que se estabeleçam redes do Paraguai para o Brasil é 
o consumo de produtos de uso cotidiano, produtos de supermercado. Tais produtos 
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normalmente são encontrados a preços menores no lado brasileiro, e isso faz com que 
muitos paraguaios se dirijam aos supermercados brasileiros para realizar suas compras 
mensais ou semanais.  

Mas as redes transfronteiriças também se originam no Brasil e têm como destino 
a cidade de Salto Del Guairá, uma delas é a rede composta por trabalhadores que se 
deslocam diariamente até o centro comercial paraguaio, já que ele oferece oportunidades 
de trabalho e possibilidades de ganhos que não são verificadas em Guaíra. A rede de 
trabalhadores só é possível pela dinâmica apresentada pelo centro comercial, porque ele 
permite que brasileiros trabalhem nas lojas e também nos diversos restaurantes brasileiros 
presentes em Salto Del Guairá. 

No âmbito do comércio e do consumo existem dois tipos de rede, a rede dos 
paraguaios que vão até o Brasil (já discutida anteriormente) e a dos brasileiros que vão 
até o Paraguai. Esta última apresenta uma dinâmica muito própria, já que os consumidores 
brasileiros estão presentes no centro comercial de Salto Del Guairá diariamente, mas o 
número e os perfis dos consumidores variam conforme os dias da semana, do mês e do 
ano. Nos sábados, de início de mês, e nos feriados nacionais brasileiros é possível 
observar de 7000 a 8000 veículos; já de segunda a sexta-feira o número diminui para 
3000, dados que são aproximados já que a Receita Federal de Mundo Novo – MS não 
dispõe de um controle rigoroso do número de veículos que passam por ela com destino 
ao Paraguai.  

Quanto ao perfil dos consumidores foi possível observar que nos finais de semana 
estão muito presentes aqueles consumidores que vêm do interior do Paraná, de cidades 
próximas como Toledo, Cascavel, Marechal Cândido Rondon, Nova Santa Rosa, 
Palotina, Maringá, Londrina, Cianorte, Apucarana, Arapongas e também cidades do Mato 
Grosso do Sul, como Mundo Novo, Naviraí Eldorado, entre outras que estão próximas ao 
limite internacional. Já nos feriados nacionais, o perfil dos consumidores varia, além das 
cidades acima destacadas que fazem parte da escala regional (região de fronteira) surgem 
aqueles que vêm de outras escalas do Estado nacional brasileiro. Os estados de origem de 
alguns desses consumidores podem ser observados no quadro 1, que reúne informações 
de um trabalho de campo realizado em um feriado nacional do Brasil. Percebe-se que a 
escala de origem dos consumidores começa a se ampliar nos feriados, essa ampliação da 
escala decorre de outras mobilidades que os consumidores já estavam realizando, foi 
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muito frequente nos trabalhos de campo o relato de consumidores que saíram do Mato 
Grosso e que tinham como destino casa de familiares no Rio Grande do Sul (e também 
aqueles que saíram do Rio Grande do Sul com destino ao Mato Grosso), em meio ao 
trajeto normalmente fazem uma parada para ir ao centro comercial de Salto Del Guairá 
realizar suas compras para depois seguir viagem.  

 
Quadro 1: Origem e quantidade dos veículos observados 
Origem dos veículos Quantidade observada 
Paraná 313 
São Paulo 60 
Santa Catarina 20 
Mato Grosso do Sul 14 
Minas Gerais 8 
Rio Grande do Sul 8 
Mato Grosso 2 
Rio de Janeiro 2 
Total 427 

Fonte: Organizado pela autora a partir da pesquisa de campo, 2017.  
Além da diferença do número de consumidores e das suas diferentes escalas de 

origem é possível perceber que as motivações para as redes de consumidores são diversas. 
Existem os consumidores que compram para consumo próprio e aqueles que compram 
para revenda no Brasil. Em ambos os casos os atores dessa rede buscam melhores preços 
para adquirir produtos diversos. Portanto, segundo a pesquisa de campo, o principal fator 
dessa rede do consumo é o diferencial cambial. Para aqueles que compram para revenda, 
as viagens para Salto Del Guairá fazem parte de uma atividade profissional que muitas 
vezes é exercida no campo da informalidade no Brasil. São atores que, segundo Santos 
(2006), fazem parte do circuito da economia informal. No entanto, no segmento 
fronteiriço estudado, as análises de campo indicam que o consumidor mais frequente no 
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comércio de Salto Del Guairá não é o revendedor, e sim o consumidor final dos produtos, 
aquele que compra para si ou, ocasionalmente, para presentear amigos e familiares. 

No cenário dos consumidores finais é possível observar que os produtos 
adquiridos são diversos: eletrônicos, perfumes importados (muitas vezes da Europa), 
bebidas, chocolates, brinquedos e até produtos cuja procedência não pode ser assegurada. 
Quando se reflete sobre os tipos de produtos adquiridos e as distâncias percorridas pelos 
consumidores, o que se considera é que as redes de consumo são fortemente influenciadas 
pelos conceitos e características de uma sociedade que é considerada por Bauman (1999) 
como sociedade do consumo, ou ainda por Lipovetsky (2007) como sociedade do 
hiperconsmo, onde o ato de consumir transcende as necessidades reais de determinados 
produtos para chegar a um estágio em que a aquisição de produtos está atrelada a busca 
pela felicidade. 

As redes observadas no segmento de fronteira são diversas, elas ocorrem de forma 
frequente, sempre buscando as melhores oportunidades para os moradores da fronteira. 
Estes estão em interações constantes, entretanto este segmento de fronteira se distingui 
de outros tantos por ser capaz de exercer influência sobre escalas muito abrangentes em 
nível de Brasil. É fato que Ciudad Del Este também exerce essa influência, mas sua 
atração é muito maior sobre os consumidores que compram para revenda, diferente dos 
consumidores que levados pelos padrões colocados por uma sociedade do consumo 
compram para si mesmos. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
O que se observa com o estudo que vem sendo realizado é que fronteira, além de 

continuar apresentando posição de destaque na geografia política, apresenta destaque nas 
interações espaciais e por consequência na produção de espaços e territórios. O diferencial 
econômico e monetário parece ser fator preponderante na estruturação e organização de 
redes de interações transfronteirças. As necessidades cotidianas, tais como a busca por 
atendimento médico-hospitalar, trabalho e produtos alimentícios são responsáveis por 
tecer redes mais cotidianas de escala local-regional, envolvendo cidades mais próximas 
do limite internacional. O que estimula redes transfronteiriças fora da escala local e 
regional é notadamente a de consumidores de produtos que não são essenciais para a 
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subsistência humana, e sim artigos que podem ser considerados frívolos. E com isso, 
apesar de existirem particularidades na composição das redes de consumo, a sua 
densidade se deve a presença exacerbada em nossa sociedade de um desejo de consumir. 
As considerações aqui apresentadas ainda não contemplam a totalidade da dinâmica da 
área de estudo, tendo em vista que existem minúcias que precisam ser cuidadosamente 
analisadas, o que só poderá ser realizado com a conclusão final da pesquisa de mestrado 
a qual este trabalho está atrelado. 
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Eixo Temático: Dinâmica populacional, mobilidade e mobilização;  

Resumo Expandido 
No Brasil, é possível destacar que as águas subterrâneas são essenciais o para 

abastecimento das populações, sendo os aquíferos capazes de suprir água para os mais 
diversos tipos de usos, contribuindo para o desenvolvimento das regiões.   

Em Londrina/PR esse cenário não é diferente, tal que, de acordo com Freire 
(2002), existem cerca de 10,5 milhões de km³ de água subterrânea disponíveis na região, 
de modo que o contínuo desenvolvimento econômico e populacional dessa cidade acabou 
por desencadear uma crescente necessidade de água para abastecimento em todos os 
setores de atividades, aumentando a exploração de aquíferos para suprir essa demanda.  

Nesse sentido, o Sistema Aquífero Serra Geral (SASG) aparece como importante 
alternativa de explotação no município, por possuir poços com vazões bem distribuídas 
de água e com conhecida boa qualidade. Este aquífero possui área de cerca de 110.000 
Km² no estado do Paraná, estando restrito ao 3º Planalto Paranaense. (SOUZA, 2004). 

A metodologia do trabalho consistiu na coleta de material bibliográfico, além de 
aspectos socioeconômicos e demográfico através do IBGE (2018) e de outras fontes como 
a Prefeitura Municipal (2018) e dados dos poços existentes que exploram o SASG no 
município, por meio de informações do SIAGAS (2018), elaborando assim um banco de 
dados em SIG. 

A partir disto, realizou-se uma extensa busca por meio do banco de dados dos 
poços do SIAGAS (2018), de modo que foram encontrados 594 registros, sendo que 
foram escolhidos 290 poços no município de Londrina/PR, visto que tal seleção se deu 

                                                           
15 Engenheiro Ambiental. Mestrando do programa de Pós-Graduação em Geografia. Universidade Estadual 
de Londrina. diegoorocha11@gmail.com. 
16 Doutor em Geociências e Meio Ambiente. Professor Adjunto. Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná. mmsantos.geo@gmail.com 



IX SIMPÓSIO PARANAENSE DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA FÓRUM REGIONAL DA ANPEGE – REGIÃO SUL “Ciência e Pesquisa Geográfica na Perspectiva Sul Brasileira” 
14 a 16 de Novembro de 2018  

através de poços que possuíam vazões acima de zero e que explotam água do SASG para 
os mais variados fins. 

A partir dos valores de produção diária de cada poço nos mais diversos regimes 
de bombeamento, foi possível calcular a estimativa da explotação diária do aquífero, 
sendo essa de 132.964,2 m³, resultado da somatória de todos os poços instalados na 
cidade, tal que o total mensal é de 3.988.926 m³. 

Segundo dados da secretaria de planejamento (2018), o perfil do município de 
Londrina/PR revela uma demanda média de água de 2.889.662 m³/mês, tendo como base 
o ano de 2017. 

Dessa forma, visto por uma condição hipotética quantitativa, desconsiderando 
assim que os poços possuem os mais diversos fins de utilização, bem como, o direito de 
outorga de cada um, se todos fossem direcionados para abastecer a população do 
município, os 290 já existentes seriam capazes de suprir as necessidades da população no 
presente ano, o que demonstra que o SASG se explorado de maneira correta, surge como 
uma excelente alternativa no que tange a exploração das águas subterrâneas. 
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RESUMO EXPANDIDO 

Este trabalho objetivou demonstrar as contribuições da presença judaica em 
Curitiba/PR. Para isto, realizou-se uma revisão bibliográfica sobre os temas imigração, 
Paraná, judaísmo e Curitiba. 

Sabe-se que a chegada de italianos, alemães e poloneses, por exemplo, contribuiu 
na formação histórica de muitos municípios paranaenses, isto porque estes grupos 
fomentaram a produção agrícola e competitividade econômica destas localidades durante 
os séculos XIX e XX (WACHOWICZ, 2001). Contudo, outros grupos numericamente 
minoritários e não relacionados ao trabalho no/com o campo também são parte desta 
história e aqui busca-se destacar as contribuições do imigrante judeu na remodelação do 
núcleo urbano de Curitiba/PR. 

Os judeus chegaram em Curitiba no final do século XIX e neste período o 
município tinha como principal fonte econômica as atividades relacionadas à agricultura. 
A falta de intimidade com a lida no campo impulsionou o grupo a inovar e implantar 
atividades alternativas, surge daí o início do comércio e indústria local e, 
consequentemente, a (re)estruturação no núcleo urbano curitibano (GOUVÊA, 1980; 
EHRLICH, 2017). 

Eles chegaram em número reduzido quando comparado à outras etnias já 
presentes no município, mas rapidamente implantaram na cidade instituições 
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representativas e organizativas de cunho social, religioso, educacional e cultural 
(GOUVÊA, 1980; EHRLICH, 2017). O cotidiano do grupo se fortalecia no ambiente 
urbano e devido experiência que traziam das suas cidades de origem, seus membros 
também passaram rapidamente a ocupar espaço nos ambientes decisórios da cidade, nos 
bancos universitários, na vida política e na classe de profissionais liberais da capital, 
produzindo com isto uma remodelação territorial na cidade (GOUVÊA, 1980). A autora 
explica também que a ascensão econômica do grupo, proporcionada a partir destas 
iniciativas caracteristicamente urbanas, redefiniu os bairros residenciais da capital 
paranaense, isto porque agora sendo parte da classe média local passaram a habitar nos 
espaços mais nobres da cidade, contribuindo com isso para uma maior valorização do 
solo urbano nestas áreas (GOUVÊA, 1980).  

Os estudos sobre a imigração judaica em Curitiba ainda são escassos, mas partir 
do exposto, pode-se atestar que as contribuições deste grupo se diferem daquelas de outras 
etnias que compõe a história da cidade: primeiro porque os judeus não têm uma 
expressividade numérica, o que poderia limitar sua atuação na nova destinação; e segundo 
porque suas contribuições dedicam-se exclusivamente ao núcleo urbano. Este indicador 
permite entender que é a partir das iniciativas dos judeus que a cidade de Curitiba em si 
começa a se estruturar efetivamente, de modo que é possível afirmar que a chegada deles 
colaborou sobremaneira para as dinâmicas urbanas presentes na capital do estado. 

A presença do imigrante confere características diversas na sociedade receptora e 
os elementos étnicos, somados às habilidades profissionais dos judeus, proporcionaram 
isto em Curitiba. A vinda destes sujeitos permitiu que o urbano fosse remodelado e com 
isso novas dinâmicas econômicas, sociais, políticas e/ou culturais foram introduzidas no 
cotidiano da capital. 
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 Franciele Miranda Ferreira Dias19  
  
Eixo Temático: Urbanização e produção do espaço em diferentes escalas de análise 
Resumo: O trabalho refere-se aos resultados parciais da pesquisa de doutoramento da presente 
autora que trata do tema pequenas cidades atrelado ao recorte geográfico da rede urbana de 
Ourinhos (SP). O objetivo é discutir a gênese das cidades da referida rede urbana quanto ao papel 
que as mesmas desempenham no recorte geográfico em tela. Utiliza-se a primeira edição do 
Região de Influência das cidades (IBGE, 1972) a fim de auxiliar a compreensão da rede urbana 
no período citado, relacionando à análise de dados secundários e às bibliografias pertinentes ao 
tema. Concluiu-se que, no período analisado, a rede urbana de Ourinhos ainda era fortemente 
atrelada às atividades rurais, e, as pequenas cidades desempenhavam papel importante na rede 
urbana pois supriam a demanda quanto às atividades rurais.  
Palavras-chave: Pequenas Cidades, Rede Urbana, Ourinhos. 
 
INTRODUÇÃO  

 
Discute-se a gênese das pequenas cidades da rede urbana de Ourinhos-SP, 

apontando suas transformações gerais, do ponto de vista da dinâmica econômica e social. 
Com o intuito de compreender a dinâmica da rede urbana no período citado, utiliza-se o 
primeiro estudo do IBGE acerca da rede urbana brasileira, Região de Influência das 
Cidades (REGIC, 1972), como elemento norteador das funções que as cidades da rede 
urbana apresentavam por volta da década de 1960, quando finda o processo de criações 
de cidades da rede urbana em tela. 
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A rede urbana de Ourinhos era composta, no contexto da gênese das cidades, por 
municípios do Centro-Oeste Paulista20 e também da região do Norte Pioneiro 
Paranaense21, sendo bastante densa e heterogênea. Na rede urbana havia: 1 Capital 
Regional - Ourinhos, 3 Centros sub-regionais - Piraju (SP) Jacarezinho (PR) e Santo 
Antônio da Platina (PR), 1 Centro de Zona A - Ibaiti (PR), 7 Centros de Zona B – Fartura 
(SP), Santa Cruz do Rio Pardo (SP), Joaquim Távora (PR), Wenceslau Braz (PR), 
Cerqueira César (SP), Candido Mota (SP) e Palmital (SP), e 29 Centros Locais (IBGE, 
1972); totalizado 41 cidades.  

Considera-se que a gênese das cidades da rede urbana de Ourinhos relaciona-se 
em parte à frente pioneira (MONBEIG, 1984) e também quanto à ampliação dos cafeeiros 
em direção ao Centro-Oeste Paulista e Norte Pioneiro Paranaense, juntamente com a 
expansão dos trilhos da E.F. Sorocabana; processos discutidos nesse artigo.  

 
EXPANSÃO CAFEEIRA E FERROVIÁRIA E A GÊNESE DAS CIDADES DA REDE 
URBANA DE OURINHOS  

 
Conforme Santos (1993), o Brasil foi durante séculos, um grande arquipélago cujos 

subespaços evoluíram segundo lógicas próprias, relacionadas na maioria das vezes com o mundo 
exterior, não existindo relações econômicas internas. O surgimento de cidades se deu 
vagarosamente, em sua maioria, a partir do início do século XX. De modo geral, a intensificação 
da urbanização foi influenciada pelo desenvolvimento e consolidação dos meios de transporte 
bem como as vias de tráfego, confluindo com a gênese da maioria das cidades e, por consequência, 
da consolidação da rede urbana.  

                                                           
20 Classificação do ponto de vista administrativo (SEADE, 2011). O Norte Pioneiro paranaense 
refere-se às terras localizadas a leste do rio Tibagi, apresentando como limite ao norte, os rios 
Itararé e Paranapanema, no estado de São Paulo (BRAGUETO, 2007).  
21 Dentre os municípios da rede urbana de Ourinhos, aqueles que compõem o Norte Pioneiro 
Paranaense são: Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Ibaiti, Joaquim Távora, Wenceslau Braz, 
São José da Boa Vista, Guapirama, Santana do Itararé, Quatiguá, Cambará, Barra do Jacaré, 
Siqueira Campos, Japira, Ribeirão do Pinhal, Conselheiro Mairinque, Tomazina, Carlópolis, 
Ribeirão Claro, Salto do Itararé,  
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O povoamento do estado de São Paulo permaneceu, até a primeira metade do século XIX, 
restrito ao litoral, capital paulista, Vale do Paraíba e divisa com o estado de Minas Gerais. O 
Centro-Oeste Paulista, onde insere-se parte da rede urbana de Ourinhos, era praticamente 
inabitado. No último decênio do século XVIII, a decadência da mineração em Minas Gerais levou 
à migração em direção ao norte do estado, sendo que os migrantes se dedicavam à pecuária e 
culturas de subsistência (PRADO JR, 1999).   

Porém, ainda não havia uma rede de cidades no estado de São Paulo, uma vez que: a 
economia não se mostrava articulada em razão da escassez de vias de acesso e meios de 
transportes regulares; o processo de urbanização ainda era incipiente devido ao povoamento 
disperso; inexistia um mercado consumidor; em razão do desconhecimento de parte considerável 
do estado de São Paulo. O fator fundamental para a ocupação do Centro-Oeste Paulista e a gênese 
da maioria dos núcleos urbanos, atrela-se à expansão dos cafeeiros pelo estado, após a segunda 
metade do século XIX. O complexo cafeeiro22 paulista obteve êxito pois reunia características 
imprescindíveis para a produção comercial do café: declividade do solo pouco abrupta, clima 
adequado com chuvas bem distribuídas, boa qualidade de solo, capital para financiar a produção, 
voltada para fins de exportação, atendendo à crescente demanda externa (SILVA, 1985).  

Com o exaurimento dos recursos naturais locais, o Vale do Paraíba deixou de ser a 
principal região produtora de café, direcionando a produção para o centro e norte do estado de 
São Paulo, criando novas povoações (CANO, 1988). Ao atingir o norte do estado, o plantio de 
café tornou-se um problema, devido à distância dos cafeeiros quanto ao escoamento da produção, 
via exportação, no porto de Santos (SP). A solução foi a construção das ferrovias, mormente pelos 
fazendeiros23 que cultivavam café e buscavam opções rentáveis de escoamento da produção 
(CANO, 1988). Desse modo, no último quartel do século XIX ocorreu a expansão dos cafeeiros 
e da ferrovia em direção ao Centro-Oeste Paulista, efetivando a ocupação do mesmo.  

No início do século XX, o avanço da ocupação, motivado pelo cultivo do café e da ferrovia 
Sorocabana, alterou a localização da “Boca do Sertão”, ou seja, a fronteira entre o povoamento 
humano com papel colonizador e os lugares desconhecidos. Assim, diversas vilas, tornaram-se 
cidades e, em cada um dos eventos descritos, a nova cidade tornava-se a Boca de Sertão, local 
onde estabelecia-se aventureiros, escravos libertos, imigrantes recém-chegados e as atividades 
econômicas necessárias ao estabelecimento do povoamento. A “Boca do Sertão” permaneceu, 
                                                           
22 O café foi cultivado no Brasil desde 1727 para fins de subsistência e a partir da segunda metade do século XIX, para fins comerciais (SILVA, 1985).  
23 A primeira ferrovia paulista, a São Paulo Railway, foi inaugurada em 1867, escoando a produção cafeeira do Vale do Paraíba, arredores de São Paulo e Campinas. (SILVA, 1985).  
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durante o início do século XX, atrelada à Santa Cruz do Rio Pardo e posteriormente Ourinhos, 
conforme avançava-se os trilhos da Sorocabana, tal situação alterava-se. (MONBEIG, 1984). 
Portanto, tem-se a estruturação da rede de cidades no estado de São Paulo.  

A rede urbana de Ourinhos está inserida majoritariamente, do ponto de vista 
geomorfológico, no Planalto Ocidental Paulista (IPT, 1981). Quanto ao Norte do Pioneiro 
Paranaense, o qual se inseria parte na rede urbana de Ourinhos, Monbeig (2007, p. 1,2) remete ao 
“(...) prolongamento do grande arco de círculo dos arenitos de Botucatu (...)”.  

No mapa 1 se observa a expansão dos trilhos da E.F. Sorocabana em direção ao Oeste do 
estado de São Paulo, destacando-se parte das cidades que compõem a rede urbana de Ourinhos. 
Conforme Marques (1974), a E.F. Sorocabana atingiu Piraju e Manduri em 1906, Santa Cruz do 
Rio Pardo (ramal), Ourinhos, Chavantes, Ipaussu, Bernardino de Campos e Chavantes em 1908 
e, em 1909 atingiu Salto Grande.  

Mapa 1: Ferrovia Sorocabana - 2018

 
Fonte: Marques (1974), RFFSA. Elaborado por: Ferreira Dias, 2018. 

 
A partir de Ourinhos, foi instalado a E.F. São Paulo-Paraná, a qual ligava o estado de São 

Paulo ao norte paranaense, atingindo Cambará (PR) em 1925 e; ligando Jacarezinho à Curitiba, 
através de Jaguariaíva (PR). Conforme Fresca (2007), o café cultivado no norte paranaense, 
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escoado através das ferrovias paulistas, passou a ser escoado através da ferrovia paranaense, 
conferindo maior dinamismo à economia local e contribuindo para a efetivação dos novos núcleos 
urbanos oriundos da expansão cafeeira.  

 A expansão ferroviária no estado do Paraná insere-se, dentre outros motivos, no contexto 
da derrocada24 do plantio do café no âmbito do estado de São Paulo, devido restrições criadas 
pelo governo estadual e os baixos preços obtidos  para a exportação (PRADO JR, 1999). A quebra 
da Bolsa de Nova Iorque em 1929, também foi um fator que contribuiu para diminuição do preço 
do café, devido à queda da demanda, uma vez que os Estados Unidos, principal importador do 
café brasileiro, foi fortemente atingido pela crise. Nesse sentido, a queda do peço desencadeou 
ações governamentais, quanto ao controle de preços, o que não satisfazia os produtores paulistas, 
habituados a receberem bons valores pela produção cafeeira (PRADO JR, 1999).  

Também, ocorreu a transferência desse cultivo e de capitais relativos ao mesmo, para os 
cafeeiros paranaenses, expandindo a produção pelo norte do Paraná, considerado a fronteira física 
desse produto, devido a motivos climáticos. Porém, em 1946, as condições físicas dos cafeeiros 
estavam bastante deterioradas em razão das geadas precedentes, culminando com a venda de 
inúmeras propriedades outrora destinadas a esse plantio (MONBEIG, 1984). 

Semelhante ao estado de São Paulo, o café e a ferrovia também foram elementos 
impulsionadores da criação de municípios no Norte Pioneiro Paranaense, porém diferentemente 
do estado paulista, no Paraná a ocupação ocorreu sob as ações da Companhia de Terras Norte do 
Paraná, a qual vendia pequenos estabelecimentos rurais, nos quais produzia-se inicialmente, o 
café (MONBEIG, 2007).  

Entretanto, nem todos os municípios paranaenses, inseridos na rede urbana de Ourinhos, 
tiveram sua origem na expansão cafeeira e na ferrovia, caso de Jacarezinho, antiga povoação 
existente desde a segunda metade do século XIX. Fresca (2007) aponta que a ocupação do estado 
paranaense findou na década de 1950, momento em que a frente pioneira atingiu os limites 
estaduais, efetivando a rede urbana nesse estado.  

Portanto, a dinâmica rural e urbana na rede urbana de Ourinhos, até a primeira metade do 
século XX, apresentou momentos distintos. Até o primeiro quartel do século XX, têm-se a gênese 

                                                           
24 Para Silva (1985) o declínio tornou-se efetivo a partir de 1910, pois embora a produção continuasse a crescer, a demanda permanecia estável e o sistema de financiamento da produção tornava os proprietários cada vez mais endividados. Assim, o governo estadual de São Paulo passou a criar medidas a fim de coibir a continuação da produção crescente. 
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e, em alguns casos, a consolidação dos núcleos urbanos na rede urbana, pautados essencialmente 
na expansão da frente pioneira, da ferrovia e do cultivo do café.  

A REDE URBANA DE OURINHOS NA PRIMEIRA METADE DO 
SÉCULO XX 

 
As cidades do Norte Pioneiro Paranaense eram atreladas à rede urbana de Ourinhos, 

devido à proximidade com a mesma e, até a efetivação da ferrovia São Paulo Paraná, devido à 
maior facilidade para o escoamento da produção cafeeira. Por outro lado, até 1929, a atividade 
cafeeira era desenvolvida em grandes estabelecimentos cafeeiros, nos quais se cultivava também 
alguns gêneros alimentícios atrelados ao sistema de trabalho em colonato bem como dispunham 
de equipamentos necessários ao beneficiamento do café e de outros alimentos. Portanto, a relação 
do rural com a cidade era restrita a poucos relacionamentos econômicos ao passo que ainda não 
havia uma forte demanda por bens e serviços (FRESCA, 2007). 

As cidades paulistas da rede urbana de Ourinhos apresentavam quadro semelhante, 
porém, devido ao fato do café ter deixado de ser, paulatinamente após o primeiro quartel do século 
XX, o principal produto econômico, passaram a apresentar maior diversidade econômica. Com 
isso, os estabelecimentos rurais tornaram-se menores e deixaram de serem portadores de 
maquinários destinados ao beneficiamento das produções agrícolas, sendo que esses passaram a 
ser encontrados nas cidades. Desse modo, conforme apontou Fresca (2007) as cidades passaram 
a atender as demandas de bens e serviços da extensa população que ainda habitava o rural e 
também a disponibilizar máquinas para o beneficiamento de arroz, café e algodão.   

Essa nova dinâmica fez com que os proprietários desses maquinários pudessem investir 
em outras atividades desenvolvidas no âmbito urbano, confluindo assim, para o desenvolvimento 
dos setores atacadista e varejista. Portanto, a cidade passou a apresentar um novo papel, ou seja 
[...] as estruturas que faziam a ligação entre a produção e o consumo estavam na cidade e não 
mais no campo, tornando a cidade como controladora do campo [...]. Além disso as cidades 
tornaram-se importantes quanto ao transporte [...] todas as estruturas que faziam a ligação entre a 
produção e consumo estavam na cidade, colocando-a como controladora do campo [...] 
(FRESCA, p. 231, 2007).  

Na condição expressa, as pequenas cidades apresentavam papel importante na rede 
urbana, pois a produção, beneficiamento e comercialização de alimentos ainda ocorria no âmbito 



IX SIMPÓSIO PARANAENSE DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA FÓRUM REGIONAL DA ANPEGE – REGIÃO SUL “Ciência e Pesquisa Geográfica na Perspectiva Sul Brasileira” 
14 a 16 de Novembro de 2018  

local, ou seja, nas pequenas cidades e, também por esse motivo as relações entre os elementos da 
rede urbana eram ainda ligadas apenas ao nível imediatamente superior. 

O REGIC de 1966 (IBGE, 1972) aponta que a rede urbana de Ourinhos estava na área de 
influência de São Paulo. Apenas Ourinhos apresentava relações direta com a metrópole São Paulo, 
sendo que as demais cidades de sua rede apresentavam relacionamentos somente com o nível 
imediatamente superior. 

 Essa rede urbana era composta por número pequeno de cidades, considerando uma área 
relativamente grande, que compreendia parcela de dois estados brasileiros, parte do Centro-Oeste 
Paulista e do Norte Pioneiro Paranaense, em decorrência da proximidade física com esse estado, 
cuja distância de Ourinhos à divisa entre o estado citado é de apenas 3 km. Por outro lado, 
Londrina - PR, cidade mais importante do norte paranaense, era classificada como um centro sub-
metropolitano, exercendo influência sobre todo o norte paranaense. Portanto, no caso das cidades 
paranaenses da rede urbana de Ourinhos, as mesmas também eram parte da rede urbana de 
Londrina. Acerca das cidades paulistas da rede urbana de Ourinhos, as mesmas estavam inseridas 
apenas nessa rede urbana. 

Observa-se no mapa 2, relativo ao REGIC de 1966, a presença da ferrovia Sorocabana e 
da São Paulo-Paraná, sendo Ourinhos um entroncamento ferroviário. Também, a cidade tornou-
se a partir da década de 1960 um entroncamento rodoviário, uma vez que a partir da década citada, 
as rodovias BR 369, que liga Ourinhos à Londrina, BR 153 - Rodovia TransBrasiliana, que liga 
o sul ao norte do Brasil, SP-270 Rodovia Raposo Tavares, e o acesso à SP 327 Rodovia Castello 
Branco passaram a adentrar o município de Ourinhos. É possível também observar a centralidade 
exercida por Ourinhos, o grande número de Centros de Zona e, principalmente de Centros Locais, 
o nível mais elementar, do ponto de vista econômico e populacional, da rede urbana.  

Conforme se observa na tabela 1, a população das cidades da rede urbana de Ourinhos 
ainda era majoritariamente rural, sendo que, apenas Ourinhos apresentava o predomínio da 
população urbana, em parte decorrente do desenvolvimento da indústria oleira. Por outro lado, 
Ourinhos apresentava um comércio atacadista e varejista relevantes, pois conforme apontou Del 
Rios (1992), a cidade desenvolveu essas atividades em decorrência da instalação da estação da 
Ferrovia Sorocabana e, principalmente pelo fato da mesma ter permanecido como o ponto final 
dos trilhos, enquanto não avançavam as obras da mesma. 
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Mapa 2: Rede Urbana de Ourinhos em 1966 

 
Fonte: REGIC (IBGE, 1972). Elaborado por: Ferreira Dias, 2017. 
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Tabela 1: População da rede urbana de Ourinhos em 1966 
Município Nível na Hierarquia 

urbana 
População 
Urbana 1960 

População 
rural 1960 

População 
Total em 1960 

1 - Ourinhos (SP) Capital Regional B 25.717 8.576 34.293 
2 - Piraju (SP) Centro Sub-Regional B 10.685 13.174 18.683 
3 - Jacarezinho (PR) Centro Sub-Regional B 14.813 24.972 38.785 
4 - Santo Antônio da Platina 
(PR) 

Centro Sub-Regional B 9.777 21.683 31.460 
5 - Ibaiti (PR) Centro de Zona A 4.692 16.061 20.753 
6 - Palmital (SP) Centro de Zona B 6.732 13.155 19.882 
7 - Salto Grande (SP) Centro de Zona B 3.598 7.331 10.929 
8 - Santa Cruz do Rio Pardo 
(SP) 

Centro de Zona B 14.582 23.809 38.391 
9 - Fartura (SP) Centro de Zona B 3.874 9.173 13.047 
10 - Andirá (PR) Centro de Zona B 4.431 10.499 14.930 
11 - Joaquim Távora (PR) Centro de Zona B 3.574 5.779 9.353 
12 - Pinhalão (PR) Centro de Zona B 1.260 7.916 9.176 
13 - Wenceslau Braz (PR) Centro de Zona B 5.495 16.016 21.511 
14 - Ipaussu (SP) Centro Local 4.103 8.429 11.723 
15 - Taguaí (SP) Centro Local 738 4.077 4.815 
16 - Sarutaiá (SP) Centro Local 806 4.796 5.602 
17 - Timburi (SP) Centro Local 858 4.902 5.760 
18 - Platina (SP) Centro Local 484 2.387 2.871 
19 - Campos Novos Paulista 
(SP) 

Centro Local 953 3.177 4.130 
20 - Bernardino de Campos 
(SP) 

Centro Local 5.375 5.490 10.895 
21 - Chavantes (SP) Centro Local 4.222 8.429 12.651 
22 - Ibirarema (SP) Centro Local 1.839 4.704 6.543 
23 - Ribeirão do Sul (SP) Centro Local 582 3.381 3.381 
24 - Tejupá (SP) Centro Local 370 5.149 5.519 
Manduri (SP) Centro Local 1.609 2.978 4.667 
25 - São Pedro do Turvo (SP) Centro Local 216 1.546 1.752 
26 - Óleo (SP) Centro Local 796 3.049 3.845 
27 - São José da Boa Vista 
(PR) 

Centro Local 530 4.033 4.563 
28 - Guapirama (PR) Centro Local 551 3.517 4.068 
29 - Santana do Itararé (PR) Centro Local 618 4.134 4.760 
30 - Quatiguá(PR) Centro Local 1.959 3.502 5.461 
31 - Cambará (PR) Centro Local 8.445 14.335 22.781 
32 - Barra do Jacaré(PR) Centro Local 241 2.837 3.078 
33 - Siqueira Campos(PR) Centro Local 4.136 5.949 10.085 
34 - Jundiaí do Sul (PR) Centro Local 2.188 6.188 8.376 
35 - Ribeirão do Pinhal (PR) Centro Local 3.952 12.683 16.625 
36 - Conselheiro Mairinque 
(PR) 

Centro Local 447 2.266 2.713 
37 - Japira (PR) Centro Local 867 5.631 6.498 
38 - Tomazina (PR) Centro Local 1.722 13.172 14.894 
39 - Salto do Itararé (PR) Centro Local 758 4.759 5.517 
40 - Ribeirão Claro (PR) Centro Local 3.532 11.979 15.511 
41 - Carlópolis (PR) Centro Local 2.655 9.817 12.452 

Fonte: Sinopse do Censo Demográfico de 1960 (IBGE, 1960). Org: Ferreira Dias, 2017. 
 

Portanto, a rede urbana de Ourinhos era, na década de 1950, pautada em atividades 
agrícolas, destacando-se o café e o milho para exportação, feijão arroz entre outros alimentos para 
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consumo local. Havia o comércio varejista nas pequenas cidades e o comércio atacadista naquelas 
mais complexas do ponto de vista econômico e social.  

 
Nesse período, a rede urbana estudada apresentava pequenas cidades as quais tinham o 

papel de: 
1-Servir como local de troca de excedentes agrícolas produzidos por colonos; 
2-Disponibilizar o consumo de itens básicos apresentando como consumidores, os colonos e os 
proprietários de terra; 
3-Fornecer os componentes necessários à produção agrícola, a qual ainda não era constituída por 
elementos oriundos da modernização do setor. Adicionalmente, os níveis mais elevados da 
hierarquia urbana, apresentavam um comércio varejista mais complexo e a presença do comércio 
atacadista, configurando como distribuidores de produtos industrializados e fabricados em geral, 
fora da rede urbana, em cidades de maior porte.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

À guisa de conclusão, a rede urbana de Ourinhos ainda era fortemente atrelada às 
atividades rurais e, as pequenas cidades, o item prevalente da rede, desempenhavam papel 
importante na rede urbana na medida que supriam a demanda quanto às atividades rurais. Nas 
cidades que exerciam papeis mais elevados na hierarquia urbana, havia a disponibilização dos 
itens relativos ao comércio varejista, atacadista e serviços. A indústria ainda era insipiente e 
somente presente em Ourinhos, a principal cidade dessa rede urbana, devido ao predomínio da 
população urbana, da oferta de bens e serviços e também devido ao posicionamento geográfico, 
antigo entroncamento ferroviário e, naquele momento também rodoviário.  

Evidentemente que a análise sobre a rede urbana de Ourinhos não pode ser finalizada 
apenas com o estudo do REGIC de 1966, uma vez que, após esse período, têm-se profundas 
mudanças econômicas no contexto da rede urbana em tela, embora seja um elemento direcionador 
para a busca da compreensão da rede urbana no período hodierno, objetivo da pesquisa em 
andamento.  
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 José Maria Marques de Melo Filho25 

  
Eixo Temático: Urbanização e produção do espaço em diferentes escalas de análise  

 
RESUMO EXPANDIDO 

A Região Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina (RIDE–Grande 
Teresina) foi estabelecida com a finalidade de promover o desenvolvimento econômico 
da região, e também reduzir as desigualdades existentes entre os municípios que a 
compõe. A RIDE-Grande Teresina engloba 14 municípios, sendo 13 pertencentes ao 
Estado do Piauí e um município do Maranhão (AZEVEDO; ALVES, 2010). Entretanto, 
há pouco conhecimento sobre as características e similaridades politicas, econômicas, 
sociais e ambientais desta Região Integrada, tendo maior enfoque de análise dos estudos 
científicos voltados para o entendimento das dinâmicas da capital piauiense. 

Neste sentido, propõe-se analisar as estratégias de planejamento e gestão urbano-
regional tomada pelos órgãos institucionais, tendo em vista os desafios para sua 
implementação na RIDE-Grande Teresina, visando o fortalecimento da cooperação 
interfederativa, e das ações voltadas para o seu desenvolvimento. 

Partindo desta reflexão, a presente pesquisa visa investigar as seguintes hipóteses: 
A articulação das ações estratégicas de planejamento e gestão urbanas formuladas para 
RIDE - Grande Teresina é capaz de consolidar redes de cooperação entre os municípios 
participantes contribuindo, dessa maneira, para o seu desenvolvimento; Há falta de 
correlação entre as ações de planejamento e gestão das unidades administrativas da RIDE, 
pois as mesmas estão centralizadas na capital do Estado do Piauí, limitando deste modo 
seu poder de abrangência, não concordando com o objetivo de sua criação, isto é, 
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em Geografia (UFPR). Vínculo Institucional: UFPR. E-mail: josemarquesprofgeo@gmail.com. 
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promover novas estratégias de descentralização, novos arranjos e o desenvolvimento 
regional.   

As estratégias e/ou intervenções urbanas orientadas pelos instrumentos de 
ordenamento do espaço, demonstram ser insuficiente, resultado da desarticulação dos 
agentes envolvidos, implicando em diferenciação no uso e reprodução do espaço, e 
marcada por uma relativa ausência de planejamento. Ademais a observação das 
dinâmicas, revela que algumas ações previstas são executadas de forma falha, apontando 
a pertinência para pensar ações na esfera regional. 

A pesquisa buscará atender aos seus objetivos a partir de uma perspectiva 
dialética, buscando discutir seus princípios filosóficos, tendo em vista que a mesma 
procura examinar os fenômenos não apenas através de suas relações mútuas, mas também 
suas transformações e desenvolvimento. Considerando essas premissas, a presente 
pesquisa está dividida em três momentos: o primeiro momento voltado para a pesquisa 
exploratória, bibliográfica e análise documental; o segundo momento refere-se à visita a 
campo utilizando-se de entrevistas; e o terceiro momento consiste na análise e tratamento 
dos dados obtidos no campo bem como a construção de mapas, por meio de sistemas de 
informações geográficas.  

Obter uma maior compreensão sobre a dinâmica urbana dos municípios que 
compõem a RIDE e analisar as estratégias de planejamento e gestão urbano-regional para 
os entes federados e desta maneira, contribuir para o desenvolvimento da região. 

REFERÊNCIA  
AZEVEDO, H; ALVES, A. M.. Rides – por que criá-las? Geografias, Belo Horizonte v. 6, n. 2, 
p. 87-101, dez. 2010.  
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DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESIGUAL NO PARANÁ E 
SUAS IMPLICAÇÕES SOBRE A MESORREGIÃO NORTE 

PIONEIRO PARANAENSE 
Lucas Henrique Campos Vasconcelos26 

Ideni Terezinha Antonello27 
    

 

Eixo Temático: Urbanização e produção do espaço em diferentes escalas de análise 
 
RESUMO EXPANDIDO 

Este estudo tem como objetivo principal demonstrar o processo de 
desenvolvimento regional desigual no estado do Paraná e suas implicações sobre a 
mesorregião Norte Pioneiro Paranaense. Para isso, buscou-se fazer uma análise das 
dinâmicas sociais e econômicas, que após 1970 conformaram o território paranaense e 
que são passíveis de análise na atualidade. A pesquisa será desenvolvida por meio de 
levantamento bibliográfico teórico conceitual e da obtenção de informações e 
documentos técnicos em órgãos públicos. 

Não há no ambiente acadêmico um consenso universalizante sobre as causas que 
fundamentam as desigualdades econômicas e regionais. Porém, em geral, pode-se 
considerar que são resultado do processo de desenvolvimento, que não ocorre de modo 
homogêneo pelo território. Esse fato decorre, entre outros motivos, pela essência do modo 
de produção vigente (desigual e exploratório), e pode ser percebido pelas diferenças que 
se estabelecem na estrutura econômica e social dos variados espaços. 

Para Milton Santos (1999), as disparidades espaciais se manifestam no território 
mediante a presença de meios técnicos, redes de comunicação e transporte, indústrias, 
densidade demográfica, entre outros fatores. E esse fenômeno pode ser constatado no 
estado do Paraná, no qual o processo histórico de desenvolvimento contribuiu para a 
concentração da população e das atividades econômicas em determinadas áreas do 
território estadual, como a mesorregião Metropolitana de Curitiba, em prejuízo de outras, 
como a mesorregião Norte Pioneiro Paranaense, por exemplo (IPARDES, 2017). 
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Essa situação demonstra a incapacidade do Estado de pensar e propor políticas 
públicas para a totalidade do território, visto que algumas regiões se encontram à mercê 
do processo de desenvolvimento, seja ele do ponto de vista econômico, social ou de 
melhoria da qualidade de vida. De acordo com Cargnin (2014), as diferenças regionais 
existentes na atualidade no Brasil, e isso é válido para o caso do Paraná, têm estreita 
relação com as políticas públicas de desenvolvimento regional adotadas nas últimas 
décadas28, que têm incentivado a competitividade e concorrência entre as regiões, 
agravando as fraturas territoriais. 

No início da década de 1970, o Norte Pioneiro possuía aproximadamente 700 mil 
habitantes, constituindo uma das áreas interioranas mais populosas do estado do Paraná. 
No entanto, diversas alterações no quadro agrícola do país29 propiciaram a substituição 
das lavouras de café (base econômica da região na época) pelas de commodities e pelas 
pastagens. No âmbito desse processo de reestruturação das atividades econômicas, o 
Norte Pioneiro entrou em uma dinâmica de declínio demográfico, passando para 546.224 
habitantes em 2010 (IPARDES, 2017). 

Essa configuração está associada à perda de dinamismo econômico que marcou a 
mesorregião nas últimas décadas e à incapacidade do Estado de formular políticas 
públicas para conformar núcleos urbanos com economias mais dinâmicas e robustas. 
Dessa forma, em 2017, a mesorregião Norte Piorneiro Paranaense, no estudo denominado 
“Os Vários Paranás”, foi considerada uma espacialidade de “mínima relevância 
econômica”, pois nos últimos anos tem apresentado perda de contingente populacional, 
taxa de urbanização menor que a média estadual, elevados índices de idosos e baixa 
capacidade de geração de emprego e renda. 

 Diante disso, os resultados preliminares da presente pesquisa constataram que a 
mesorregião Norte Pioneiro Paranaense passou por dinâmicas econômicas e sociais bem 
distintas. Atingiu seu auge de centralidade na década de 1970, durante o ápice da 
economia cafeeira. Contudo, por uma série de fatores, no qual se destacam o processo de 
reestruturação das atividades econômicas e a ineficiência do poder público em propor 

                                                           
28 Para Cargnin (2014), a partir de 1980, as políticas públicas no Brasil acerca da questão regional têm se 
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estimulam a competitividade entre os territórios. 
29 Acerca do tema, consultar Dalton Moro (1991). 
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mecanismos que interrompessem a “fuga” populacional, viu sua economia deteriorar-se 
contribuindo para a perda de centralidade socioeconômica da região. 

Por isso, especialmente do ponto de vista do Estado, tornam-se necessárias a 
elaboração e a aplicação de políticas públicas direcionadas a correção ou redução das 
desigualdades regionais como possibilidade de proporcionar de modo igualitário à 
sociedade a apreciação dos benefícios obtidos pelo progresso científico30 e econômico 
visando o alcance das liberdades individuais, conforme as ideias de Amartya Sen. 
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TILÁPIA EM ALVORADA DO SUL-PR. 
 

Maico Eduardo Dias Dias31 
 

Eixo Temático: Urbanização e produção do espaço em diferentes escalas de análise. 
 
RESUMO EXPANDIDO 

O município de Alvorada do Sul está localizado no Norte do Paraná, e faz parte 
da Região Metropolitana de Londrina. Ao longo de sua história passou por 
transformações em sua configuração espacial, uma delas foi a construção da Usina 
Hidrelétrica Capivara na década de 1970, que com a cheia de seu reservatório deixou 
milhares de hectares de terras cobertas pelas águas do Rio Paranapanema. Esta condição 
criada pelo meio técnico-cientifico-informacional, proporcionou a produção energética, 
porém, muitos impactos socioambientais. No entanto, nas últimas duas décadas vêm 
proporcionando a viabilidade de atividades econômicas complementares à economia 
local, que é constituída basicamente pelo agronegócio de grãos. A Represa Capivara 
atualmente é explorada pelos loteamentos de chácaras de lazer, e recentemente pela 
produção Piscicultora de Tilápias. Fatores que tem contribuído com a produção de novos 
espaços no município.  

O objetivo do trabalho é analisar este Circuito Espacial da Produção de Tilápias e 
os seus Círculos de Cooperação. Para tanto, foram selecionados conceitos geográficos 
que proporcionarão a base teórica para tal discussão. Sendo eles, Circuito Espacial 
Produtivo, Círculos de Cooperação e Meio Técnico-Científico-Informacional. 

O Meio Técnico-Científico-Informacional é um período que de acordo com 
Santos (2006) se destaca a partir da década de 1970. Este é o momento em que a ciência 
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começa atuar de forma marcante juntamente à técnica em prol das forças do mercado 
local e global (SANTOS, 2006). Sendo assim, destaca-se que: 

Quando nos referimos às manifestações geográficas decorrentes dos 
novos progressos, não é mais de meio técnico que se trata. Estamos 
diante da produção de algo novo, a que estamos chamando de meio 
técnico científico-informacional (SANTOS, 2006, p. 159). 

Se tratando do Circuito Espacial de Produção, “[...] estes seriam as diversas etapas 
pelas quais passaria um produto, desde o começo do processo de produção até chegar ao 
consumo final” (SANTOS, 1988, p.17). Seguindo a visão de Castilho e Frederico (2010), 
estes circuitos se tratam da “circulação de matéria (fluxos materiais), distribuição, troca 
e consumo, de um determinado produto, num movimento permanente” dominante 
(CASTILHO; FREDERICO, 2010, p. 464). 

Por fim, temos os Círculos de Cooperação, proporcionam o suporte para os 
circuitos espaciais produtivos. 

Os círculos de cooperação são essenciais por permitirem colocar em 
conexão as diversas etapas, espacialmente separadas, da produção, 
articulando os diversos agentes e lugares que compõem o circuito 
espacial da produção (CASTILHO; FREDERICO, 2010, p. 464). 

 Esta tarefa é de extrema importância nas dinâmicas de produção. Desse modo, 
com a base teórica destes conceitos, é possível previamente se ter o entendimento da 
produção que será pesquisada. Além disso, obter maiores entendimentos sobre as 
transformações socioespaciais do município.  
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INFLUÊNCIA SOBRE OS ESPAÇOS PÚBLICOS 
Raíssa Galvão Bessa32 

Ideni Terezinha Antonello33 
 
Eixo Temático: Urbanização e produção do espaço em diferentes escalas de análise 
  
RESUMO EXPANDIDO 

A paisagem urbana afeta a vida das pessoas de diferentes maneiras. As relações 
das construções abandonadas acabam por criar transtornos para moradores da cidade 
(Pajolla, 2013), bem como oferecer riscos à população segundo Pelegrino (2014).  

Desta forma, a pesquisa analisará como os espaços abandonados impactam os 
espaços públicos. Assim, revela-se a seguinte questão de pesquisa: Como interfere espaço 
abandonado no espaço público? 

O foco principal da pesquisa é a compreensão de como um espaço em ruína 
interfere em um espaço de transição ou permanência do espaço público, como a via, em 
um destaque mais específico o passeio. 

A partir da questão de pesquisa levantou-se uma hipótese de que o espaço 
abandonado interfere na segurança do espaço público. O objetivo desta pesquisa é 
investigar a influência dos espaços abandonados no espaço público. 

As cidades são produtos da sociedade moderna, proporcionada principalmente 
pela modernização intensificada no último século. Contudo, percebe-se a existência de 
diversas construções e lugares que foram abandonados e por vezes esquecidos. Apesar de 
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estes espaços pertencerem ao espaço urbano, em muitas ocasiões, os mesmos acabam 
gerando certo estranhamento por parte da população se tornando assim em “lugares 
invisíveis” afetando a dinâmica da cidade, “aquilo que deu origem à cidade transforma-
se em um lugar negativo, repulsivo. Em seguida, se produz uma reconquista dessas 
margens, que se tornam o lugar pelo qual a cidade se redefine” (GRUMBACH, 1996, p. 
76). 

Delgado (2007, p. 13-14) discorre que “o espaço urbano não é o resultado de uma 
determinada morfologia planejada pelo projeto urbanístico, mas sim de uma dialética 
ininterruptamente renovada e autoadministrada de olhares e exposições”. O presente 
estudo pretende comtemplar base inicial no mapeamento na cidade de Londrina, situar 
onde se localizam tais espaços abandonados, quais são estes locais e através de 
levantamentos e entrevistas analisar qual o significado destes para a cidade e como 
interferem na vida dos cidadãos.  

Em alguns momentos a pesquisa tem a intenção de ocupar alguns destes lugares 
como experimentação a fim de trazer a tona um problema que fica escondido na cidade, 
mas também possibilitar uma nova visão deste local, permitindo um diálogo direto entre 
o espaço inutilizado e a sociedade, trabalhando assim visibilidade desses espaços, assim 
vê-se a necessidade de analisar espaços abandonados que foram ocupados para 
compreendimento deste fenômeno. A proposição que este apresenta é que os espaços 
abandonados são elementos simbólicos de medo, insegurança e até invisibilidade para a 
população.  

A busca em dar voz ativa à população a despeito destes espaços abandonados e 
correlacionar os principais fatores que irão se destacar na pesquisa para identificar os 
impactos formais, funcionais, simbólicos e políticos.  
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PROFISSÃO DE MOTOBOY GUARAPUAVA (PR) 
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Eixo Temático: Urbanização e produção do espaço em diferentes escalas de análise  
RESUMO EXPANDIDO 

O aumento da frota motorizada no Brasil é muito visível em todo território 
nacional, quando se pensa em área urbana a imagem do veículo sempre está associada a 
ela. Pensando neste aumento significativo esta pesquisa tem por finalidade estudar um 
evento que é resultado das necessidades da sociedade atual e que possuí uma característica 
de se intensificar cada vez mais, que é a profissão de motoboy, como ela surgiu e qual é 
a sua importância no cenário econômico e social da cidade de Guarapuava (PR). Cidade 
de porte médio que apresenta uma quantidade significativa de profissionais desta área que 
trabalham de forma regularizada e informalmente. Então a partir desta perspectiva o 
estudo irá confeccionar um perfil socioeconômico dos motoboys da cidade por meio de: 
levantamento de dados bibliográficos, aplicação de questionários e realização de 
entrevistas com motoboys, empresários e agentes públicos.  
 O mercado de trabalho se reinventa incessantemente fazendo com que as pessoas 
tenham uma necessidade constante de aperfeiçoamento profissional para poder atender as 
demandas que ele faz. Entretanto, existe uma grande parcela de pessoas que trabalham as 
margens dele, principalmente na informalidade, como é o caso dos motoboys. Uma 
profissão que é produto das necessidades da sociedade que evoluiu ao longo dos anos, 
onde hoje a velocidade é fundamental para que os eventos aconteçam diariamente.  
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 A precariedade dos sistemas de transporte público no país tem levado as pessoas 
a buscarem outros meios de deslocamento, mais rápidos para driblarem os constantes 
obstáculos da distância. Esse fenômeno se acentua no meio urbano onde se tem uma 
concentração muito maior de motocicletas. A motocicleta hoje se demonstra como um 
veículo de fácil acesso e apresenta inúmeras facilidades para o dia a dia. A moto é um 
veículo de baixo custo de manutenção e com grande facilidade de aquisição, e estes 
benefícios são utilizados por várias pessoas indiferente da classe social. Então, a partir 
destas facilidades que este tipo de veículo proporciona, algumas pessoas viram nela uma 
oportunidade de emprego, pensando pela área de entrega, seja esta de produtos, serviços 
ou pessoas. São os chamados motoboys, que usam a motocicleta como meio de circulação 
diária, que podem trabalhar tanto contratados por empresas como também de forma 
individual.  

Os motoboys estão espalhados por todas as partes do Brasil, já que podem trabalhar em 
diversas áreas, sendo as mais conhecidas como moto-táxi (entrega de pessoas) ou como motoboy 
(entregador de produtos, serviços). Algumas estatísticas gerais feitas a nível nacional sobre a 
profissão, apontam que a maior parte dos motoboys são do gênero masculino com idades entre 
18-29 anos, e que apresentam ainda um baixo nível de escolaridade. Por estas condições e pela 
baixa disponibilidade de emprego em outros setores, esse tipo de profissão acaba sendo um 
caminho escolhido pelos mais jovens, visto que é o tipo de profissão que não precisa ter um alto 
grau de escolaridade para ser executada.  

 A realização deste tipo de pesquisa implica diretamente a observação de 
realidades locais com o intuito de melhorar a circulação e mobilidade de pessoas e 
serviços que ocupam essas áreas através de políticas públicas, bem como também dar 
visibilidade e importância para um setor da sociedade que é extremamente necessário 
para que os eventos aconteçam normalmente no dia a dia.  
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ROMÂNTICA, NOS QUADROS DA NATUREZA 
(1795). 

 
 Maurício Sérgio Bergamo36  
 Fabrício Pedroso Bauab37 
 
Eixo Temático: Epistemologia da Geografia 
Resumo: O presente artigo vista destacar, muito brevemente, visto a amplitude do tema, as bases 
filosóficas do pensamento geográfico de Alexander von Humboldt. Influenciado pelos 
intelectuais que pertenceram ao Movimento Romântico Alemão, do final do século XVIII e do 
início do século XIX, o presente artigo detém-se a analisar alguns do principais sustentáculos 
filosóficos de Humboldt, no que parece ser, à primeira vista, simples descrições paisagísticas 
apresentadas nos Quadros da Natureza (1795). Por detrás dos minuciosos detalhes da natureza, 
oferecidos por Humboldt em sua obra, ofusca-se um conjunto de conhecimentos filosóficos e 
estéticos enraizados, sobretudo, na subjetividade do espírito e no valor verosímil dos símbolos 
heurísticos. Para os românticos, a busca inesgotável pelas verdades, referentes à natureza, torna-
se necessidade. A interminável contingência da concepção de universo romântico interrompe o 
fluxo retilíneo, previsivelmente determinado pelas regras da Geometria. Longe disso, a natureza 
exorbita o plano axiomático dos números e dos algoritmos, deixando de ser um conjunto 
fragmentando de corpos objetivos para tornar-se uma unidade misteriosa e enigmática, abarcada 
pelo absoluto existencial infinito.  
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Nesta ocasião, a ideia de natureza será pesquisada a partir dos aspectos qualitativos e 
incomensuráveis, apresentados pelos intelectuais que pertenceram ao Romantismo 
Alemão do século XVIII.  

A Alemanha foi o centro intelectual, artístico e filosófico do século XVIII. Muitos 
personagens tornaram-se significativos devido a importância das suas teorias filosóficas 
e científicas. Em Jena, importantes nomes foram (re)conhecidos pela oposição ao 
racionalismo experimental do Aufklärung (Iluminismo). O Renascimento Italiano, que 
difundiu pelo interior do continente europeu o modelo da prática científica sustentada 
pela habilidade manual, pela assiduidade da visão ocular e pelo rígido teor matemático e 
experimental, encontrou forte oposição na Alemanha.  

Movimentos intelectuais populares, alternativos ao racionalismo matemático e 
experimental de caráter laboratorial e, ao pragmatismo utilitarista vinculado ao 
cooperativismo industrial, combateram, analiticamente, através da poesia, da música e 
das artes, a linguagem métrica da ciência moderna 

Diferentemente dos filósofos naturais e dos cientistas modernos, daqueles 
personagens tipificados pelos jalecos brancos e pelos laboratórios preenchidos por 
parafernálias, em quartos fechados ou porões escuros e úmidos, os pensadores românticos 
foram identificados como os homens do mundo, viajantes que atravessam oceanos e 
bravos desbravadores de selvas, cavernas e montanhas.   

A fascinação estética diante da beleza telúrica das paisagens, dos biomas e dos 
vários ecossistemas terrestres, ao expressar o caráter nostálgico, transcendente e 
sentimental da natureza, veiculava o conhecimento à tendências, qualitativas, subjetivas 
e intangíveis.  A incomensurabilidade dos fenômenos da natureza, manifestava o caráter 
soberano e enigmático do cosmos. Diante da imponderável contemplação empírica dos 
fenômenos da natureza, aflorava conhecimentos preenchidos por sentimentos e emoções.  

A afecção sensorial, do murmúrio das águas, da vivacidade dos bosques ou da 
infinitude celeste, inspirava pintores, poetas, músicos e dramaturgos na criação de 
representações artísticos. Para os românticos alemães do século XVIII, nesses contextos, 
reside a essência do conhecimento científico dos fenômenos da natureza. 
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Diante da literatura disponível, sabe-se que as primeiras etapas da estruturação 
científica da Geografia, são emergente deste período de fervor intelectual, vivido na 
Alemanha do século XVIII. Nesse sentido, Alexander von Humboldt (1769-1859), 
cientista-artista, viajante-aventureiro e escritor-detalhista das paisagens naturais 
terrestres, espírito vivo e ativo na Alemanha do século XVIII, é destacado por Vitte 
(2007), como um dos principais geógrafos clássicos, responsável pela estruturação e 
organização científica dos conhecimentos geográficos. Uma das principais influências de 
Humboldt, segundo o autor, foi o importante legado filosófico e científico elaborado por 
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832).  

Assim, percebe-se que na retaguarda das descrições paisagísticas proporcionadas 
por Humboldt nos Quadros da Natureza, há a consistência de um projeto científico e 
filosófico, divergente daquele sugerido pelos mestres artesão da época renascentista e 
pelos cientistas do início da Modernidade. Por evidenciar a pluralidade e o 
sentimentalismo ao seres da natureza, supõe-se, que seja um programa científico e 
filosófico, que ao invés de reduzir os fenômenos da natureza à linguagem homogênea, 
quantitativa e matemática, confira-lhes estatuto estético-contemplativo, qualitativo e 
imensurável.  

Com isso, pretende-se fazer uma análise da ideia de natureza, em uma perspectiva 
epistemológica, levando em consideração o legado dos principais autores do Romantismo 
Alemão do século XVIII, como minha titulação acadêmica obtida, como licenciado em 
Geografia, como Especialista em História da Ciência, como Especialista em 
Epistemologia e Metafísica e como Mestre em Geografia. Com esse olhar interdisciplinar, 
espera-se acrescentar novos olhares e novas perspectivas no cenário geral da 
Epistemologia e da História do Pensamento Geográfico e, consequentemente, novas 
questões e debates no campo epistêmico da Geografia.      
A NOÇÃO DE NATUREZA INSTRÍNSECA DO ROMANTISMO 
ALEMÃO (SÉC. XVIII-XIX) E A GEOGRAFIA DE HUMBOLDT 
 O estado telúrico da natureza, para os intelectuais que pertenceram ao Primeiro 
Romantismo Alemão, foi fonte de inspiração poética, estética e artística. O caráter 
nostálgico das paisagens naturais, dos diversificados ambientes terrestres e dos distintos 
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ecossistemas mundanos, significou, para o movimento romântico alemão do século 
XVIII, a possibilidade de transcendia do espírito ao infinito, diante da finitude material e 
corpórea dos seres da natureza.   
 A posição intelectual tomada pelos letrados que fizeram parte do Primeiro 
Romantismo Alemão tem sua origem nas críticas direcionadas ao Iluminismo - 
Aufklärung -  cujo principal representante foi Immanuel Kant (1724-1804). Esse 
movimento filosófico, caracterizado pela proeminência da razão sob a sensibilidade 
subjetiva, auxiliou a veiculação do conhecimento científico à grandezas métricas, 
quantitativas e mensuráveis. A cosmovisão conformada nessa relação que dissocia sujeito 
e objeto, na busca pela veracidade científica dos fenômenos da natureza, foi instituída 
pelo cálculo matemático e pela objetividade racional. Em seu Pensamento Geográfico 
Brasileiro: as matrizes clássicas originárias, Moreira (2010), apresenta a imagem de 
natureza concernente ao Iluminismo filosófico alemão: 

Kant não é um geografo de formação, mas um filósofo do Iluminismo. 
Preocupa-o como filósofo o estado de defasagem em que Filosofia se 
encontra em relação ao avanço da ciência no século XVIII. O avanço 
da ciência dá-se no campo da intepretação da natureza, que está nesse 
momento sendo redefinida, retirada do seu conteúdo e entendimento 
aristotélico de mundo de nossa percepção sensível, junto ao nascimento 
da Astronomia copernicana e da Física galileano-newtoniana. O novo 
conceito a reduz à dimensões do inorgânico e das relações matemáticas, 
ecluindo tudo mais, surgindo, assim, uma concepção de natureza-sem-
o-orgânico-e-sem-o-homem, da qual deriva uma dualidade natureza-
homem que, ao lado da dualidade sujeito-objeto de Descartes, 
incomoda Kant (p. 14). 

 
Os efeitos da revolução copernicana do século XV ocasionaram expressivas 

transformações, três séculos mais tarde, na Filosofia alemã do século XVIII. Ao passo 
que a Matemática expressou para Copérnico a linguagem inequívoca dos fenômenos 
cósmicos, o absolutismo da razão, significou para os iluministas do século XVIII, por 
uma lado a necessidade universal do conhecimento racional, por outro, a impossibilidade 
de particularidades no âmbito da natureza terrena. Essa conjuntura filosófica, emergente 
do projeto científico moderno, de acordo com Jarque (2015), está vinculada diretamente 
ao interesses burgueses, aos programas industriais e a intenções políticas 
antidemocráticas. O ponto de vista do referido autor é apresentado do seguinte modo: 
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Durante el siglo XVIII, tanto los empiristas britânicos como los 
philosophes franceses actuaron en um marco nacional relativamente 
claro, donde las palpables realidades de la revolución industrial, la 
nueva ciencia y la crítica política parecían invitar ao estabelecimiento 
definitivo de um régimen anti-democrático y al desarrollo de una 
cultura conjugalble com las necessidades inmediatas de la moderna 
sociedad capitalista. Por el contrario, la Aufklärung tuvo que afrontar 
em Alemania uma coyuntura notablemente más confusa [...] Lo atraso 
alemán venia a consistir en la situación de fragmentación nacional (con 
uma Alemania dividida en incontables principados y ducados 
soberanos, semifeudales) y, por tanto, determinada por uma dramática 
falta de articulación económica y social en sentido moderno 
(JARQUE, 2015, p. 213). 

 
É certo que a condição política, econômica e social da Alemanha, fragmentada em 

feudos e condados no final do século XVII, foi um dos fatores importantes que obstruiu 
a aceitação do Iluminismo Filosófico. Entretanto, Carpeaux (1963) afirma que, o 
Aufklärung, encontrou forte oposição na Alemanha devido a existência de movimentos 
intelectuais alternativos a primazia universal da razão, a ordem sistemática e previsível 
das grandezas matemáticas e ao absolutismo parcimonioso do Ancien Régime.     

O vigoroso embate contra o progressismo do projeto científico e filosófico 
matemático-racional, contra o supérfluo luxo das cortes e contra o moralismo rígido das 
convenções burguesas, foi uma significativa característica do Primeiro Romantismo 
Alemão. Toda literatura ortodoxa, eclesiástica e renascentista, segundo Carpeaux (1963), 
foi duramente crítica pelos sturns38. 

 Um dos principais motivos da crítica romântica à literatura clássica, era a 
insuficiência em ascender o sentimento nostálgico e sublime da natureza e a diminuta 
potência em desvencilhar o espírito humano das efemeridades utilitaristas ligadas ao 
cooperativismo industrial. Igualmente, a harmonia e a coesão dos sistemas matemáticos 
foram condenados por conduzirem a uma representação cósmica homogênea e uniforme. 
A razão instrumental, também foi repreendida por atribuir aos fenômenos da natureza 
dinâmicas maquinais. Com essa postura, os românticos almejavam o (re)conhecimento 
de centros históricos distintos do modo de vida europeu, a importância das representações 

                                                           
38 Termo que se refere aos membros do movimento Sturn u Drung (Tempestade e Ímpeto) do primeiro 
Romantismo Alemão. Entre os principais nomes, Carpeaux (1963) destaca: Johann Gottfried von Herder, 
Johann Friedrich von Schiller, Johann Wolfgang von Goethe.  
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artísticas para a veracidade científica e a instauração de uma visão de mundo preenchida 
por aspectos qualitativos, misteriosos, e sentimentais. Essa cosmovisão romântica, 
marcada pela contemplação estética das pluralidades ontológicas da natureza, de acordo 
com Jarque (2015), aspirava à totalidade harmônica da liberdade humana, estando 
bastante próxima da teologia. Nesse sentido, o autor destaca que: 

A los ojos de aquellos jóvenes inquietos, ajustarse a los compases de 
uma humanidade emancipada, por fin concebible como una totalidad 
armónica, significaba consagrarse a la tarea de generar una cultura libre 
de ocasiones, de oposiciones y delimitaciones tanto internas como 
externas [...]. Por lo demás, no había de suceder sino en forma de beleza, 
es decir, a través de la cristalización de um discurso poético entendido 
em un sentido totalizador, como exposición de una nueva racionalidad 
ya nunca más abstracta y meramente argumentativa, sino concreta, 
sensible, estética e imaginativa, como uma mitología de la razón que, a 
su vez, sería equivalente a una nueva religión: la última obra, la más 
grandes, de la humanidad (JARQUE, 2015, p. 216-217). 

 
  Em conformidade com a exposição, Carpeaux (1963) define a religião romântica 
como o “[...] sentimento cósmico de depender de forças superiores, dispensa o dogma, ou 
antes reduz o dogma a símbolo racional de sentimentos e sensações inefáveis” (p. 97). 
Assim, os românticos acreditavam, que a conjuntura entre religião, arte e filosofia era 
proeminente em relação aos parâmetros epistemológicos estabelecidos pela ciência 
moderna e pelo racionalismo filosófico iluminista. A poesia, a pintura, o teatro e as 
melodias populares, anunciavam, através da manifestação sentimental, uma dimensão 
muito mais vultosa e formidável do que as proporções métricas expressadas pelos valores 
matemáticos e pelo racionalismo instrumental. Em decorrência, a natureza, por ser o 
princípio contemplativo de inspiração das representações artísticas, foi apreendida pelos 
intelectuais do Primeiro Romantismo Alemão, em aspectos subjetivos, qualitativos e não-
mensuráveis. 
 Nessa perspectiva, Jarque (2015) considera o movimento intelectual do Primeiro 
Romantismo Alemão, do final do século XVII e do início do século XVIII, como projeto 
de inauguração de uma nova mitologia. A ascendência do espirito ao absoluto via 
contemplação estética da natureza, o caminho nostálgico para a intepretação do cosmos 
através da poesia lírica, da dramaturgia dos teatros, da melodia das canções e da admirável 
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beleza das telas artísticas, atribuiu a natureza o caráter esotérico e misterioso concernente 
a ideia de natureza dos gregos da Antiguidade. 

Así pues, la epresentación sería simultaneamente creación, y su modelo, 
por tanto, habría que buscarlo en el arte, o em el pensamento concebido, 
en última instancia, como discurso mitológico. Por lo demás, es 
evidente que com ello tenemos la formulación más radical de lo que se 
há dado en llamas absolutismo romântico: la idea de que la verdadera 
experiencia estética sería la experiência del Absoluto mismo, y que el 
arte sería esse lugar donde se haría manifiesta la realidade suprema que 
las religiones pagana y Cristiana, al igual que la filosofia racionalista, 
aspiraban a alcanzar com sus próprios médios todavia insuficientes. 
Puesto que la intuición intelectual sería también el fundamento de su 
teoria del gênio em cuanto que derivación estética de aquélla 
(JARQUE, 2015, p. 219). 

 
 A figura do gênio romântico surge em oposição ao feitio do cientista natural do 
século XVII. Simpatizante da cultura popular, das expressões sentimentais da vida e da 
validez intrínseca das experiências estéticas, o gênio romântico manifestou estados 
genuínos da alma relativos ao providencialismo39.  

Para o gênio romântico, a experiência estética manifestava o arquétipo absoluto 
do espírito. A transcendência ascendente do espírito ao estado absoluto, possibilitada pela 
contemplação objetiva da pluralidade dos seres naturais e pela reflexão da linguagem 
qualitativa da natureza mundana, ao exteriorizar os sentimentos na forma de 
representações artísticas em um movimento descendente, valorizou significativamente o 
caráter teológico dos fenômenos cósmicos na fundamentação do conhecimento. 

Essa relação entre movimento ascendente e descendente do espírito, que é uma 
forte característica da Filosofia Estética do Romantismo, é apreendida na perspectiva 
dialética. A ascendência do espírito tem seu ponto de partida no elemento empírico. Ao 
contemplar a beleza dos estatutos ontológicos da natureza, o espírito interioriza os 
sentimentos emergentes da experiência.  

Rintelen (1947) enfatiza que, na interioridade humana os sentimentos procedentes 
da experiência estética estão vinculados a melancolia, a angustia e ao sofrimento. Pretexto 

                                                           
39 Providência: A noção de providência faz parte integrante do conceito de Deus como criador da ordem do 
mundo ou como sendo Ele mesmo essa ordem (ABBAGNANO, 1997, p. 948) 
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da obscuridade desses sentimentos é o (re)conhecimento da infinitude divina, pela 
finitude corpórea. No estamento absoluto, ao contemplar a unidade máxima da beleza 
correspondente ao substrato divino, o espírito exterioriza-se em movimento descendente 
rumo ao estado objetivo, levando consigo o conteúdo sentimental dessa profunda 
experiência estética. Nesse trajeto, os sombrios sentimentos melancólicos são 
metamorfoseados, para terem seus conteúdos manifestados nas representações artísticas. 
Essa situação, é asseverada pelo autor da seguinte maneira: 

Hemos visto así, que el romanticismo regressa a la hondura de la 
vivencia sentimental, hondura que puede elevarse hasta el espíritu y 
que, no obstante, permanece inegotable. En ello se há de palpar la 
proximidad de lo infinito, obteniéndose al mismo tempo la liberación 
del mismo. Pero a nuestro parecer, la hondura, el estar y el llegar 
adentro, el avance havia el meollo que tan sólo es dable sentir, podrán 
conducir a la salvación bajo la única premissa de que se cuente entre su 
matrimonio asimismo la altura, la cima, la claridad, pureza u anchura. 
Así, hondura y altura pueden enlazarse, ya que em todas las altitudes 
también hay profundidad estética (JARQUE, 2015, p. 165).  

 Esse movimento dialético, um dos traços fundamentais das teorias filosóficas 
estéticas dos românticos alemães do século XVIII, que atravessa as fronteiras das 
formalizações matemáticas das oficinas e dos laboratórios dos filósofos naturais para se 
tornar um meio essencial para a justificação verossímil dos fenômenos da natureza, está 
conectado a imagem de natureza em termos qualitativos e pitorescos. O conteúdo 
empírico, ao provocar no gênio romântico sentimentos deleitosos diante da constatação 
da infinitude da natureza, não é apático e nem fechado em si. Sua essência conduz o 
homem à liberdade e a alma ao verdadeiro esclarecimento dos fenômenos cósmicos, 
projetando, desta maneira, os exímios sentimentos nas representações artísticas. Assim,  

Na fronteira entre o mundo material, onde se insere a atividade humana, 
e o mundo imaginário, abrindo seu conteúdo simbólico à liberdade do 
espírito, nós reencontramos aqui uma geografia interior, primitiva, em 
que a espacialidade original e a mobilidade profunda do homem 
designam as direções, traçam os caminhos para um outro mundo; a 
leveza se liberta dos pensadores para se elevar aos cumes. A geografia 
não implica somente no reconhecimento da realidade em sua 
materialidade, ela se conquista como técnica de irrealização, sobre a 
própria realidade (DARDEL, 2015, p. 5). 
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A exposição de Dardel (2015) permite pressentir a atmosférica mágica do 
ambiente intelectual em que a Geografia deu seus primeiros passos epistemológicos. Em 
conformidade com o autor, Vitte (2007) destaca, que no período de efervescência cultural 
da Alemanha do século XVIII, os pensadores românticos desejaram instituir uma 
representação de mundo condizente aos belos retratos artísticos paisagísticos e às 
formosas descrições dos ambientes naturais terrestres. Humboldt (1769-1859), de acordo 
com o autor, foi a melhor expressão figurativa do gênio romântico. Em suas 
Contribuições à História e à Epistemologia da Geografia ele afirma que:  

O esforço destes cientistas-artistas era o de combater a visão metafórica 
da natureza. Esta foi a época de construção do horizonte geográfico, 
quando as descobertas geográficas permitiram o desenvolvimento do 
mundo artístico, sendo esta a substância das explorações geográficas, 
acompanhada de uma profunda linguagem científica e de empirismo. É 
neste momento, por exemplo, que a Europa é despertada para a 
variedade geográfica da superfície da Terra e que esta variedade deveria 
ser retratada pictórica e cientificamente (VITTE, 2007, p. 34). 
 

 O polo artístico, filosófico e científico da Alemanha do século XVIII, onde se 
reuniam os mais importantes gênios do Romantismo, segundo Jarque (2015), foi a 
Universidade de Jena. A instituição, que leva o nome de um dos mais importantes 
filósofos românticos - Friedrich Schiller (1759-1805) – teve pertinência decisiva para a 
construção da cosmovisão preenchida por aspectos qualitativos e pictóricos pois, lá se 
encontravam, como professores ou como estudantes, célebres nomes como Goethe (1749-
1822), Fitche (1762-1814), Hölderlin (1770-1843), Novalis (1772-1801), Schelling 
(1775-1854), os irmãos Humboldt e os irmãos Schelegel. 

Contemporâneo de Herder, Goethe e Schiller, Alexander von Humboldt (1769 – 
1859), importante representante do Romantismo Alemão, apresenta a natureza na 
perspectiva qualitativa. Nos dois volumes dos Quadros da Natureza (1807), ele expressa, 
em tonalidades sublimes, o caráter nostálgico advindo da contemplação imensurável e 
desinteressada da natureza. Quando esteve na Venezuela, no ano de 1805, entre o Rio 
Orenoco e o Rio Amazonas, ele descreve: 
 

Os bosques e os montes ressoam com o fragor das quedas de água, dos 
rugidos do jaguar e dos uivos roncos do macaco barbudo, presságio da 
chuva. Nos sítios onde a seca deixa descoberto um banco de areia, 
jazem imóveis, como pedaços de rocha, e de boca entreaberta, 
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crocodilos de pele áspera e escamosa. É tal sua insensibilidade que 
muitas vezes estão coberto de pássaros. Com a cauda enlaçada ao tronco 
de uma árvore, e enrolada sobre si mesma, está a boa [jiboia], cuja pele, 
semeada de manchas, parece um tabuleiro de xadrez, emboscada na 
margem e certa da presa. Apenas vê um novilho selvagem, ou qualquer 
outra peça de caça de menor vulto, desenrola-se e estende-se, agarra a 
vítima, envolve-a em baba, e fala entrar cm esforço na faringe dilatada 
(1952, p. 27). 
 

 A descrição proporcionada por Humboldt (1952) faz pressentir a dimensão lírica 
da natureza dos românticos alemães. A apresentação acurada dos detalhes e a narrativa 
minuciosa da vivência momentânea auxiliam a conformação de uma cosmovisão 
qualitativa marcada pela preeminência das pluralidades naturais e, revela “[...] uma 
capacidade humana que, por sua própria natureza, é comunicativa e voltada para o mundo, 
transcende e transfere para o mundo algo muito mais intenso e veemente que estava 
aprisionado no ser” (ARENDT, 2010, p. 182). 
 O (re)conhecimento e as anotações das pluralidades culturais com a viagem de 
Herder, a exteriorização dos sentimentos impetuosos pela dialética da filosofia estética 
de Goethe, o sentimento desinteressado pela natureza, mediante a enunciação dos juízos 
de gosto de Schiller, e as descrições emotivas das paisagens de Humboldt, foram 
responsáveis, em parte, pela conformação de uma cosmovisão qualitativa e heterogênea, 
não mensurada pelo cálculo matemático e por grandezas geométricas. Contra essa visão 
de mundo uniforme, retilínea e constante, objetivada pela experimentação instrumental, 
típica do Iluminismo e da Ciência Moderna, esses pensadores românticos, os primeiros 
do movimento romântico alemão, do século XVIII, lutavam. Almejando a libertação do 
ser, mediante a contemplação estética da natureza, e pelas capacidades cognitivas ligadas 
ao diletantismo das artes, projetaram uma cosmovisão consoante à dramaturgia poética e 
ao sentimentalismo telúrico. Assim,  

A natureza exterior não permanece estranha no mundo interior do 
coração humano. Um sentido novo da verdade surge subitamente no 
reconhecimento ou pressentimento do próprio ser nas configurações da 
variedade cósmica. Um novo sentido do belo e uma nova missão da arte 
cintila nesta revelação do natural. A finitude das coisas é o êxtase da 
contemplação. O infinito não se encontra para além do finito mas sim 
dentro dele, em imediata proximidade e por toda parte, e todavia 
eternamente inapreensível. A ação do artística consiste em fazer surgir 
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luminosamente o infinito no finito. A sua ação é a varinha mágica que 
desperta o espírito oculto (HARTANN, 1960, p. 190). 

 
Para os românticos, a busca inesgotável pelas verdades, referentes à natureza, torna-se 

necessidade. A interminável contingência da concepção de universo romântico interrompe o fluxo 
retilíneo, previsivelmente determinado pelas regras da Geometria. Longe disso, a natureza 
exorbita o plano axiomático dos números e dos algoritmos, deixando de ser um conjunto 
fragmentando de corpos objetivos para tornar-se uma unidade misteriosa e enigmática, abarcada 
pelo absoluto existencial infinito.  
 Novos abismos abrem-se para outros abismos, na medida em que o romântico almeja 
apreender os fenômenos da natureza. Nessa busca interminável pelas verdades dos fenômenos 
cósmicos, vinculada à impossibilidade de apreender a totalidade do universo, sujeito e objeto, a 
exemplo do racionalismo filosófico de Kant, não são bruscamente separados um do outro. Ambos 
são incorporados nas alegorias e nas representações artísticas. A arte romântica, assim, torna-se 
possibilidade de revelação dos mistérios ocultos na natureza, sem romper a unidade entre sujeito 
e objeto; 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Nesse ínterim, apontaram-se importantes, porém, breves, questões do trabalho e 

salientou-se a importância da filosofia romântica na formalização epistemológica da 
Geografia de Humboldt. Elucidou-se um conjunto de ideias e proposições significativas, 
para se pensar o universo como uma unidade infinita, contingente e absoluta. Assim, 
apresentou-se, momentaneamente, a etapas de articulação e construção sistemática da 
ideia de natureza, na perspectiva dos pensadores do primeiro Romantismo Alemão, e a 
influência de tal movimento, na conformação epistemológica da Geografia de Alexander 
von Humboldt.  
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BREVE ANÁLISE CONCEITUAL 
Patrícia dos Santos40 

  
Eixo Temático: Epistemologia da Geografia 

RESUMO EXPANDIDO 
 
   A ciência geográfica ao longo de sua formação tem apresentado novas roupagens 
e novos debates para estabelecer suas permanências e suas resistências. Desde a geografia 
considerada crítica, os debates em torno da questão política e econômica, tem se 
apresentado mais frequente, resultado também da interpretação de um espaço dotado de 
fluidez e de dinâmicas aceleradas, marcado pelas mudanças significativas resultantes do 
processo de globalização. 
   Neste ínterim, o espaço geográfico objeto da Geografia precisa ser entendida a 
partir de novos elementos exposto neste espaço, neste caso, esboçamos um debate a cerca 
do conceito de Circuito espacial de produção. 
   Neste sentido, o presente artigo busca realizar uma abordagem do circuito espacial 
produtivo nos estudos geográficos. Para tanto, apontamos neste debate,  a discussão 
esboçada sobre circuito a partir de alguns autores que evidenciam por fim, a possibilidade 
de leituras dos circuitos espaciais de produção. 
   A noção de circuito espacial de produção, de acordo com Castillo e Frederico 
(2010) remonta aos estudos esboçados a partir de Marx (2008) entendido enquanto uma 
unidade contraditória entre a produção, distribuição, troca e consumo, onde a produção 
não se limitaria ao seu processo somente, mas também nas partes de uma totalidade que 
envolveria da distribuição, ao consumo.  

Marx já visualiza a existência de uma interdependência entre a produção (processo 
a montante) e o consumo (processo a jusante). O fundamental na sua análise estava no 
papel da circulação na articulação, das diferentes etapas de um processo produtivo.  
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Na afirmativa de Santos (1994), Castillo e Frederico (2010, p. 464; destaques dos 
autores) afirmam, portanto, que: “os circuitos espaciais da produção pressupõem a 
circulação de matéria (fluxos materiais) no encadeamento da produção, distribuição, troca 
e consumo, de um determinado produto, num movimento permanente”. 

Conforme os autores, no circuito há um movimento que se apresenta constante, 
permanente, entretanto, as relações não devem ser entendidas como permanentes, pois, 
as condições de mercado são instáveis e, portanto, induzirão a produção de formas 
variadas.   

Neste ínterim, dos circuitos, Arroyo (2006, p. 75) corrobora quando salienta sua 
concepção de circuito.  

Um circuito espacial envolve diversas empresas e ramos e, 
também, diversos níveis (local, nacional, internacional). Há uma 
topologia da empresa, enquanto há uma topografia do circuito – e 
dos círculos de cooperação. Isso significa que o circuito permite 
agregar a topologia de várias empresas em um mesmo movimento, 
ao mesmo, permite captar uma rede de relações que se dão ao longo 
do processo produtivo, atingindo uma topografia que abrange uma 
multiplicidade de lugares e de atores. Ou seja, circuito espacial e 
topologia de uma empresa poucas vezes se superpõem plenamente, 
poucas vezes se confundem, a menos que se trate de uma única 
empresa comandando todas as atividades. 

 
Para autores como Xavier e Castillo (2011), os circuitos espaciais de produção 

possibilitam um cenário de relações próprias que contribui para definir alguns conteúdos 
da dinâmica do território, como o abastecimento de insumos e produtos, a oferta de 
serviços, a criação de normas necessárias à produção.  

De acordo com Homiak e Silva Junior (2009), os circuitos espaciais, possibilitam 
explicar que a produção não se faz somente na unidade de produção, mais em uma 
territorialidade ampliada, corroborando como que já se apresentava com Castillo e 
Frederico (2010), onde cada uma das etapas não se faz sozinha, o todo é o que estabelece 
o circuito. Silva (2010) já afirmava metodológica como caminho para os estudos sobre 
circuito: o processo a montante, a produção, e o processo a jusante.  

As próprias características do processo de globalização como os fluxos, as 
informações, o meio técnico cientifico informacional, possibilitam novas racionalidades 
aos usos que se fazem do espaço e consequente do território, vistos suas relações 
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econômicas, sociais, políticas, culturais, entre outras. É neste interim, que se permitem os 
circuitos espaciais produtivos. 
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 André Scherer41 

 
Eixo Temático: Epistemologia da Geografia 
 
RESUMO EXPANDIDO 

A Geografia constitui-se como uma ciência integrativa e de suporte 
multidisciplinar. Porém, historicamente, a maioria dos cursos gerenciais não possuem 
disciplinas que envolvam a análise de conteúdos através de perspectivas geográficas. Esta 
lacuna na formação significa limitar e restringir importantes reflexões sobre a realidade 
espacial administrativa. Desta maneira, diversos profissionais que ocupam cargos de 
liderança nas organizações brasileiras não adquiriram um suficiente repertório de 
“conhecimento geográfico”. Isso interfere diretamente na qualidade das decisões 
executivas, trazendo consequências muitas vezes insatisfatórias sob o ponto de vista 
estratégico ou social. Portanto, a pesquisa pretende reforçar a Geografia como elemento 
chave de auxílio aos gestores, com vistas a incentivar o desenvolvimento de uma 
administração (pública e privada) mais crítica, eficaz, responsável e humana. 

A temática proposta justifica-se na tentativa de valorizar e encorajar a utilização 
do conhecimento geográfico, atuando como um componente transformador às lideranças 
organizacionais. Considerar os dinamismos ocorridos no campo de atuação possibilita um 
melhor entendimento espacial, tornando as decisões mais sólidas e conscientes. 
Hipóteses: 
 Hipótese 1: Os gestores possuem dificuldades na tomada de decisões devido à 

falta de compreensão e conhecimento geográfico. 
 Hipótese 2: A formação dos administradores é carente de maiores reflexões 

espaciais.  
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 Hipótese 3: É possível a Geografia buscar o seu lugar na construção de um ponto 
comum entre uma diferente área do saber (neste caso à Administração), afim de 
consolidar a sua importância filosófica de entendimento da realidade. 

 
Objetivos 
 Revelar a importância da Geografia como elemento essencial no processo de 

construção da competência administrativa; 
 Demonstrar as dificuldades que os gestores possuem na tomada de decisões 

devido à ausência de conhecimento e reflexões geográficas; 
 
Metodologia 
   O estudo caracteriza-se de forma descritiva, a partir da realidade de gestão dos 
profissionais pesquisados; e explicativa, tendo como objetivo central esclarecer qual o 
grau de utilização da Geografia na tomada de decisões. Inicialmente, o projeto se 
construirá através de uma profunda revisão bibliográfica (priorizando temas relacionados 
à epistemologia da Geografia e teorias gerais da Administração), Na segunda fase, 
teremos a pesquisa de campo, onde serão revistos todos os currículos de Administração 
das principais universidades brasileiras, evidenciando as características das disciplinas e 
a ausência da Geografia como elemento formador. Através de questionário e formulário, 
também indagaremos gestores profissionais sobre: os conhecimentos geográficos, 
dificuldades no gerenciamento, reflexão espacial, importância da Geografia no contexto 
organizacional, conflitos entre desempenho e práticas administrativas, dentre outros 
temas adjacentes à proposta. A aplicação se dará tanto no âmbito privado, como na esfera 
pública. A terceira fase metodológica caracteriza-se pela tratativa dos dados coletados. 
Na quarta fase, será elaborada a descrição e a interpretação dos resultados obtidos. Por 
fim, teremos as conclusões diante de todos dos dados observados - assim como as suas 
relações e respostas para o problema inicial. 
 
Resultados Esperados 

A expectativa deste projeto é contribuir de maneira significativa para o campo da 
Geografia, expondo a necessidade urgente de se obter maior conectividade desta área de 
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conhecimento com a Administração. Dada essa relevância, espera-se que seja 
comprovada a pertinência da gestão geográfica nas instituições, constituindo-se como 
uma ferramenta de apoio à tomada de decisões para cada tipo de organização. Estima-se 
atualmente que seu uso e compreensão ainda são modestos e ou, muitas vezes, inexistente. 
Esta dificuldade possivelmente esteja relacionada a uma defasagem cultural (e não 
somente tecnológica ou de infraestrutura). Estas observações pretendem ser elucidadas 
no decorrer do projeto. Em um aspecto mais amplo, outro resultado esperado é o de 
conseguir propor novos caminhos para a superação de alienações vividas por uma 
sociedade que está submetida a uma i(racionalidade) administrativa de viés puramente 
político-financeiro. 
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Eixo Temático: Degradação e conservação do meio ambiente 
Resumo: A expansão das cidades e o crescimento populacional podem intensificar o uso da água, 
o que implica uma demanda cada vez maior de recursos hídricos. O gerenciamento destes recursos 
apresenta diversas interfaces com o planejamento urbano, uma vez que a água é um elemento 
fundamental na gestão urbana e regional, devido ao seu potencial de induzir ou dificultar o 
desenvolvimento social e econômico. Foi realizada uma avaliação das reservas reguladoras 
subterrâneas na bacia do Ribeirão Cafezal através do método de análise das suas curvas de 
recessão, bem como da situação atual de consumo de água subterrânea. Foram construídas 
hidrógrafas para observação do período de recessão do ribeirão, a partir dos dados selecionados 
um ano seco e um ano úmido (2008 e 2015, respectivamente). Foram obtidos dados de 88 poços 
tubulares perfurados na área, apresentando uma vazão total de 1005,39 m³/h, com uma média de 
11,42 m³/h e consumo anual de 4,04.106 m/ano. As reservas reguladoras totalizam o volume de 
39,48.106 m³/ano, utilizando 10,23% do seu potencial. Essa forma, o aquífero está com uma 
exploração atual inferior ao seu potencial e que a vazão que está sendo utilizada é considerada 
segura, não acarretando maiores prejuízos ao aquífero. 
 
Palavras-chave: Curva de Recessão; Gestão de Recursos Hídricos; Planejamento Ambiental. 
  
INTRODUÇÃO 

A acumulação do trabalho humano organizado sobre a natureza na cidade, a 
extensão da ocupação urbana e intensificação do uso do solo pode incorrer em um 
desequilíbrio entre a sociedade e a natureza com seu principal elemento - a água - 
agravando os problemas de gestão da água em diversos aspectos, tais como no 
abastecimento, esgotamento, drenagem e também no uso da água como elemento urbano 
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de lazer e paisagismo. Dessa forma, as cidades tornaram-se agentes multiplicadores de 
degradação ambiental, fazendo com que um dos principais problemas ambientais 
oriundos das pressões urbanas fosse a sustentabilidade dos recursos hídricos (BRAGA; 
CARVALHO, 2003).  

A expansão das cidades e o crescimento populacional podem intensificar o uso da 
água, o que implica uma demanda cada vez maior de recursos hídricos para o 
desenvolvimento das mais diversas atividades da sociedade, sejam elas agrícolas, 
industriais ou consumo doméstico e, para suprir esta demanda, é crescente a pressão sobre 
os mananciais superficiais e o aumento da utilização das águas subterrâneas (BRAGA; 
CARVALHO, 2003); (TUNDISI, 2003); (ALMEIDA et al., 2006). Segundo Feitosa et 
al. (2008) isto ocorre principalmente pelo fato de as águas subterrâneas serem uma 
alternativa barata, de fácil captação graças à tecnologia cada vez mais avançada na 
construção de poços e pela ausência de grandes investimentos para transporte ou 
tratamento prévio da água. 

Braga e Carvalho (2003) elucidam que o gerenciamento de recursos hídricos 
apresenta diversas interfaces com o planejamento urbano, já que a água é um elemento 
fundamental a ser considerado na gestão urbana e regional devido ao seu potencial de 
induzir ou dificultar o desenvolvimento social e econômico. Os autores defendem ainda 
que “o gerenciamento das águas se torna imprescindível para garantir sua quantidade e 
qualidade em níveis adequados”. Neste sentido, o presente trabalho tem por objetivo 
realizar um estudo da potencialidade hídrica das águas subterrâneas na bacia do Ribeirão 
Cafezal utilizando o método de análise das curvas de recessão, para avaliar as suas 
reservas aquíferas e a situação atual de consumo de água subterrânea na bacia.  

O estudo pretende ainda demonstrar a importância da gestão adequada de recursos 
hídricos no planejamento urbano ambiental para os municípios que se localizam na área 
de estudo. 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
 



IX SIMPÓSIO PARANAENSE DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA FÓRUM REGIONAL DA ANPEGE – REGIÃO SUL “Ciência e Pesquisa Geográfica na Perspectiva Sul Brasileira” 
14 a 16 de Novembro de 2018  

Caracterização da área de estudo 
A bacia do Ribeirão Cafezal está inserida nos municípios de Londrina, Cambé e 

Rolândia, no norte do estado do Paraná, entre as coordenadas 23°16’17’’ e 
23°24’36’’de latitude Sul e 51°23’27” e 51°7’2” de longitude Oeste, como pode ser 
observado na Figura 1. Esta bacia foi escolhida para o estudo por apresentar uma 
localização regional, visto que abrange as áreas de três municípios vizinhos, sendo uma 
bacia predominantemente urbana, já que envolve parte dos perímetros urbanos de 
Londrina e Cambé.  

Figura 1 – Localização da bacia hidrográfica do Ribeirão Cafezal  

 
Fonte: Autoria própria, 2018 

 
Quanto ao clima na bacia, este é característico dos munícipios onde está inserida 

que, de acordo com a classificação de Köppen, é classificado como sendo do tipo 
subtropical úmido mesotérmico (Cfa). A média histórica de temperatura no período de 
1976 a 2017 foi de 21,1°C com temperatura máxima média de 27,3°C e mínima média 
de 16,1°C, bem como precipitação média de 1641 mm (IAPAR, 2018). 
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A base geológica da área é pertencente ao Grupo São Bento, representado pela 
Formação Serra Geral que, segundo Celligoi e Duarte (1990), é constituída por uma série 
de derrames vulcânicos basálticos que se sobrepõem, em que cada derrame possui 
espessura que varia de 5 a 25m, com uma espessura total de até 1500 m nas porções 
centrais da formação. Hidrogeologicamente, a bacia do Ribeirão Cafezal localiza-se sobre 
o Sistema Aquífero Serra Geral (SASG), caracterizado como do tipo fissural ou fraturado, 
em que a circulação e o armazenamento de água estão condicionados às descontinuidades 
físicas das rochas (juntas, falhas e fraturas), constituindo-se um meio comumente 
heterogêneo e anisotrópico (ROSA FILHO et al., 2006). 

Quanto aos aspectos de recarga do SASG, Viana e Celligoi (2002) apontam que 
na cidade de Londrina e região, devido ao espesso manto intemperizado das rochas e ao 
clima úmido, a área de recarga e descarga do aquífero estão vinculadas à topografia, em 
que a recarga que ocorre em locais topograficamente mais elevados. Celligoi (1993) 
destaca a importância do uso do solo nos aspectos de recarga aquífera, visto que áreas 
desprovidas de impermeabilização e cobertas por vegetação possuem a função de 
minimizar o impacto das águas pluviais e do escoamento superficial, bem como facilitar 
a infiltração. Portanto áreas muito impermeabilizadas acabam por reduzir a área de 
infiltração do solo e consequentemente de recarga aquífera. 

O abastecimento de água nos municípios de Londrina, Cambé e Rolândia é 
realizado pela SANEPAR, por meio de captações dos mananciais superficiais, bem como 
de captações de água subterrânea por meio de poços tubulares profundos. O Ribeirão 
Cafezal é um dos principais mananciais que abastecem o município de Londrina e, em 
sua bacia hidrográfica contribuinte, localizam-se 88 poços tubulares que explotam água 
no SASG, distribuídos entre os três municípios citados. 
Obtenção e Processamento dos Dados 

Utilizando a imagem 23S525 da missão Shuttle Radar Topography Mission 
(SRTM) do projeto Topodata, foi feita a delimitação da bacia por meio da observação dos 
seus divisores de água. Quanto aos dados de poços, estes foram obtidos junto ao Instituto 
das Águas do Paraná, selecionando apenas os poços localizados na bacia contribuinte do 
Ribeirão Cafezal, ou seja, a área da bacia acima do ponto da estação fluviométrica. Foram 
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identificados 88 poços tubulares e coletados dados de vazão  e período diário de 
bombeamento. 

Para a análise da precipitação na bacia em estudo, foram obtidos dados de médias 
históricas de precipitação junto ao Instituto das Águas do Paraná, coletados na estação 
pluviométrica São Luiz, localizada no município de Londrina. O período utilizado para 
os cálculos foi o de 2006 a 2016, que apresentou média de 1680,4 mm, com mínima de 
1258,5 mm no ano de 2008 e máxima de 2332,1 mm em 2015, como pode ser observado 
na Figura 2. Segundo Santos e Celligoi (2002), os dados de precipitação podem auxiliar 
na avaliação das reservas subterrâneas, visto que parte da água precipitada infiltra, 
recarrega os aquíferos e retorna a superfície como fluxo de base dos rios, por meio de um 
ciclo anual.  
Figura 2 – Dados de precipitação anual no período de 2006 a 2016, obtidos na estação 

pluviométrica São Luiz, localizada no município de Londrina 

 
Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2018 

 
De acordo com Freeze e Cherry (1979) a avaliação de recursos hídricos 

subterrâneos requer inicialmente que se compreenda o conceito de produção de água 
subterrânea, já que o principal objetivo ao estudar este tipo de recurso é a determinação 
de taxas máximas que podem ser retiradas de acordo com o ambiente hidrogeológico e, 
neste sentido, os rendimentos devem ser vistos em termos do equilíbrio entre os 
benefícios da extração de água subterrânea e as mudanças indesejáveis que serão 
induzidas por esse bombeamento, visto que ao extrapolar as taxas máximas, poderá 
ocorrer a superexploração das reservas, acarretando prejuízos ao aquífero. 
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Feitosa e Filho (2000) definem como reservas reguladoras a quantidade de água 
que é armazenada no aquífero no decorrer de uma recarga por alimentação natural e, 
devido a isto, estão submetidas aos efeitos sazonais ou interanuais das precipitações. 
Santos e Celligoi (2002, p. 12) definem reserva reguladora como “o volume de água da 
zona de flutuação sazonal, ou anual, do nível de saturação, acumulado em meio aquífero, 
contribuindo em sua descarga para a rede drenagem”.  
Cálculo das Reservas Reguladoras 

Para o cálculo das reservas reguladoras foram obtidos dados de médias históricas 
da vazão fluvial do Ribeirão Cafezal junto ao Instituto das Águas do Paraná, tomadas pela 
estação fluviométrica à montante da Estação de Tratamento de Água de Londrina. Os 
dados utilizados correspondem ao período de 2006 a 2016, e a partir dos mesmos foi 
possível construir as hidrógrafas de cada ano para posterior observação da curva de 
recessão.  

A partir do gráfico das médias de precipitação para o mesmo período, foram 
selecionados para o cálculo das reservas reguladoras os anos de 2008 e de 2015 pois foram 
os que apresentaram menor e maior precipitação respectivamente. A metodologia, 
baseada em Santos e Celligoi (2002), gera uma curva em escala logarítmica que 
representa a curva de recessão da água subterrânea, a partir da equação de Maillet: 

=  
 
Em que = Descarga (m³/s) do Ribeirão Cafezal após um período t (dias); = 

Descarga do Ribeirão Cafezal no início da recessão (m³/s); = Constante de recessão. A 
determinação da constante de recessão k é calculada por meio da equação: 

 

= −   
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Posteriormente foram calculados o volume da bacia (V0) para o ano seco e 
úmido e, por fim, a restituição média (h) obtida pela razão do volume da bacia pela área 
da mesma (A), através das equações: 

= . 86400               ℎ =  
 
Já o valor das reservas reguladoras é obtido por meio da equação a seguir, em que 

são utilizados os valores da área de ocorrência do aquífero na bacia (Aa) e a média dos 
valores de restituição da precipitação (hm).  

= . ℎ   
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos dados obtidos junto ao site do Instituto das Águas do Paraná quanto à 
localização da estação fluviométrica e dos poços tubulares profundos, foi possível 
localizá-los na bacia hidrográfica e determinar a bacia contribuinte, como pode ser 
observado na Figura 3. 

Figura 3 – Localização da bacia contribuinte, estação fluviométrica e poços tubulares 
na bacia do Ribeirão Cafezal 

 
Fonte: Autoria própria 
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A partir da obtenção dos dados de média das vazões fluviais do Ribeirão Cafezal, 
foram elaboradas as hidrógrafas. O ano seco selecionado foi o de 2008 e, a partir da curva 
de recessão observada neste período (Figura 4), o valor de vazão no início da recessão 
( ) foi de 2,54 m³/s e após um período de 139 dias o valor da vazão ( ) foi de 1,12 
m³/s. 

Figura 4 – Hidrógrafa e curva de recessão do Ribeirão Cafezal para o ano seco 

 
Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2018 

 
Dos valores obtidos de  e  pode-se calcular o valor da constante de recessão 

k, obtendo-se um valor de 0,0059. Posteriormente foi calculado o volume da bacia ( ), 
que foi de 37,19.106 m³/ano. Sendo a área da bacia do Ribeirão Cafezal igual a 153,02 
km², foi calculado o valor da restituição hídrica média para o ano de 2008, sendo esta ℎ  
= 0,243 m/ano ou 243 mm/ano. Para o ano de 2015, considerado úmido, foram utilizados 
os mesmos procedimentos, em que os valor de ( ) foi de 3,78 m³/s e após um período 
de 66 dias o valor da vazão ( ) foi de 2,26 m³/s, como pode ser observado na Figura 5. 
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Figura 5 – Hidrógrafa e curva de recessão do Ribeirão Cafezal para o ano úmido

 
Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2018 

O valor de k calculado para o ano úmido foi de 0,0078, enquanto que o volume da 
bacia foi igual a 41,87.106 m³/ano. Utilizando-se o mesmo valor para a área da bacia, o 
valor da restituição hídrica média para o ano de 2015 foi igual a ℎ  = 0,273 m/ano ou 273 
mm/ano. Neste sentido, sabendo que a média pluviométrica na bacia do Ribeirão Cafezal 
nos anos de 2008 e 2015 foram de 1258,5 mm e 2332,1 mm respectivamente, observa-se 
que a restituição média foi de cerca de 19,31% para o ano de 2008 e 11,7% para 2015. 
Com a restituição hídrica para os dois anos selecionados (ℎ  e ℎ ) foi feita uma média 
destes valores para obtenção da restituição média para a bacia durante o período estudado, 
sendo esta igual a ℎ  = 0,258 ou 258 mm/ano. 

Com o valor da restituição média, bem como o valor da área de ocorrência do 
aquífero na bacia, foi possível obter o volume das reservas reguladoras (RR) do SASG na 
área estudada: 

= 39,48. 10 /  
A partir dos dados de vazão e tempo de bombeamento dos poços tubulares, foi 

possível determinar o cenário atual de exploração das reservas de águas subterrâneas do 
SASG na bacia em estudo. Dos 88 poços presentes na área, a vazão total retirada é de 
cerca de 1005,39 m³/h, com média de 11,42 m³/h. Por meio da média do tempo de 
bombeamento dos poços, que foi igual a 11h por dia e considerando o período de um ano, 
a estimativa de produção dos poços é de cerca de 4,04.106 m³/ano. Portanto estima-se que 
os poços utilizam cerca de 10,23% do potencial das reservas reguladoras.  
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Neste sentido, constata-se que os poços localizados na bacia do Ribeirão Cafezal 
apresentam a exploração de um volume anual de águas subterrâneas inferior ao potencial 
que o aquífero apresenta até mesmo para as reservas reguladoras, ou seja, as reservas que 
podem ser utilizadas sem prejuízo do aquífero (OLIVA et al., 2010). Portanto, o volume 
que as reservas reguladoras apresentam pode ser utilizado para o abastecimento da 
população de forma segura durante o período de um ano, visto que a reserva permanente 
ainda não está sendo explorada, não oferecendo riscos de diminuição no nível d’água do 
aquífero e nem a diminuição de vazão dos mananciais superficiais que também são 
utilizados no abastecimento público.  

No entanto, como explica Viana e Celligoi (2002), determinadas áreas da bacia 
podem apresentar a utilização de um maior volume das reservas reguladoras visto que há 
uma maior concentração de poços e, portanto, maior volume de água explotada. Além 
disso, os autores destacam que como a bacia do Ribeirão Cafezal se caracteriza como uma 
bacia predominantemente urbana, uma grande parte de sua área encontra-se 
impermeabilizada, o que impossibilita a percolação de águas pluviais e reduzem a 
quantidade de recarga do SASG na bacia. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Compreender o cenário de exploração dos recursos hídricos subterrâneos na bacia 

hidrográfica do Ribeirão Cafezal é fundamental para a tomada de decisão futura quanto 
ao planejamento urbano e regional, principalmente no que tange os aspectos de gestão de 
oferta e demanda deste recurso, afim de garantir a disponibilidade adequada e sustentável 
da água para a população que nela reside, bem como no zoneamento urbano destas áreas.  

Após o cálculo das reservas reguladoras, foi estimado que estas compreendem o 
volume de 39,48.106 m³/ano e que os poços utilizam cerca de 10,23% do potencial dessas 
reservas. Isto significa que o aquífero está com uma exploração atual inferior ao seu 
potencial e que a vazão que está sendo utilizada é considerada segura, não acarretando 
maiores prejuízos ao aquífero. Entretanto, como pode ser observado no mapa de 
localização dos poços perfurados, vários locais na bacia apresentam uma maior densidade 
destes, o que acaba por aumentar o volume explotado nestas áreas. Por estes locais mais 
densamente explorados estarem localizados na área urbana, onde há uma menor 
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infiltração de água devido à impermeabilização do solo, é possível que o nível d’água 
apresente maior profundidade nestas áreas, já que a recarga aquífera é de certa forma 
prejudicada. 

Neste sentido é importante que sejam melhor preservadas e consideradas as áreas 
de recarga aquífera no zoneamento, ou que sejam implantados mecanismos que reduzam 
a impermeabilização e favoreçam a infiltração das águas pluviais nas áreas urbanas, afim 
de evitar a necessidade de recargas artificiais, garantir a manutenção das reservas 
reguladoras e o nível d’água do aquífero e dos mananciais superficiais na bacia. Deve ser 
considerado ainda o mapeamento de áreas de maior recarga e de áreas que apresentam 
maior produtividade de água subterrânea no meio urbano, principalmente em aquíferos 
fraturados como o SASG, a fim de que este mapeamento auxilie na locação futura de 
poços mais produtivos, para garantir a disponibilidade sustentável de água e evitar áreas 
já densamente exploradas ou que apresentem menor volume de reservas hídricas 
subterrâneas.  
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14 a 16 de Novembro de 2018  ESTABILIDADE DE AGREGADOS EM SISTEMA 

DE PLANTIO DIRETO 
Julliane Proença Kurasz44. 

  
Eixo Temático: Degradação e conservação do meio ambiente. 
Resumo: A degradação do solo é um dos principais problemas ambientais das atividades 
agropecuárias. O excesso de revolvimento do solo desencadeou processos erosivos, culminando 
na adoção do sistema de plantio direto (SPD). Portanto, o objetivo desse estudo foi avaliar a 
estabilidade de agregados do solo durante o ciclo da cultura de milho na safra 10/2016-03/2017 
para verificar o efeito do SPD no solo cultivado. O trabalho foi realizado na fazenda experimental 
da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária (FAPA) em Guarapuava/PR. Foram realizadas 
coletas de amostras deformadas de solo no início e no fim do ciclo da cultura. As amostras foram 
secas ao ar por 72hs e submetidas a peneiramento úmido de acordo com o método de Yoder 
(1939), para a determinação do diâmetro médio geométrico, diâmetro médio ponderado e o índice 
de estabilidade de agregados. A ausência de movimentação do solo deve favorecer a formação e 
estabilização dos agregados, uma vez que não são rompidos pela ação antrópica. Porém, os 
resultados encontrados nessa pesquisa mostram o contrário, pois, observou-se que os valores de 
estabilidade estão abaixo dos considerados ideais. 
 
Palavras-chave: Agregação do solo; manejo; milho. 
 
INTRODUÇÃO 
 A crescente expansão da atividade agropecuária tem levado a questionamentos 
quanto à qualidade do solo, pois essa prática tem causado impactos negativos ao meio 
ambiente, principalmente em relação à degradação do solo. Isso ocorre devido o uso deste 
recurso ser extremamente importante. Ele está diretamente relacionado à conservação dos 
ecossistemas e á necessidade humana, como urbanização, segurança e qualidade de 
alimentos, produção agrícola, entre outras atividades.  
 Nesse sentindo, a degradação dos solos pode ser considerada um dos mais 
importantes problemas ambientais das atividades agropecuárias nos dias atuais. Essa 
prática modifica a estrutura do solo em função do número de cultivos, das espécies 
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vegetais, da adubação, dos procedimentos de colheita, do preparo e do manejo do solo, 
que transformam a agricultura numa atividade impactante ao meio ambiente (IENSEN, 
2006). Assim, o cultivo de plantas pode acarretar erosões, menor infiltração de água e 
nutrientes no solo e na planta, alagamentos dos solos, etc. 

Desse modo, para se tentar reverter o processo de degradação do solo, o 
desenvolvimento da agricultura deve ser feito de forma sustentável, visando atender as 
necessidades sem comprometer o potencial produtivo das áreas agricultáveis. O que pode 
ser feito a partir de atividades menos impactantes, ou seja, que produzam o mínimo de 
prejuízos ambientais (LEPSCH, 2010).  

Muitos métodos provaram ser eficazes na conservação do solo, como o sistema de 
plantio direto (SPD) (LIU et al., 2018). Nesse caso, o plantio é realizado sem as etapas 
do sistema de manejo convencional como, a aração e a gradagem. Para isso é necessário 
manter o solo sempre coberto,  deixando a palhada da cultura anterior ou outros resíduos 
vegetais para que o novo plantio seja realizado em cima. Essa cobertura tem por finalidade 
proteger o solo do impacto direto das gotas de chuva, do escorrimento superficial e das 
erosões hídrica e eólica. Além do que aumenta a absorção de água e matéria orgânica, 
reduz o potencial de contaminação do meio ambiente e oferece ao agricultor maior 
garantia de renda. O plantio direto pode ser considerado como uma modalidade do cultivo 
mínimo, portanto, muitos consideram que o sistema plantio direto é o melhor sistema de 
manejo para a atividade agrícola e para o meio ambiente. Todavia, essa prática 
conservacionista não anula completamente a degradação do solo e traz consigo algumas 
desvantagens.  

Nesse sentido, para efetuar a análise do solo e estimar a influência desse sistema de 
plantio, é necessário conhecer o comportamento de alguns atributos do solo para que a 
sua capacidade, sustentabilidade e qualidade física sejam determinadas (BÜNEMANN et 
al., 2018). Um dos principais atributos do solo relacionados á essa questão é a formação 
de macroagregados estáveis, responsáveis pela estrutura do solo, entre outras 
propriedades emergentes (MIELNICZUK et al., 2003). Os agregados são componentes 
da estrutura do solo e, portanto, de suma importância na manutenção da porosidade e 
aeração do solo, no crescimento das plantas e da população microbiana, na infiltração de 
água e no controle dos processos erosivos (OADES, 1984; DEXTER, 1988). Este atributo 
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está ligado à resistência dos agregados á processos físicos associados com o preparo do 
solo, tráfego de máquinas agrícolas, clima e crescimento de plantas (KAY, 1990). 
Portanto, a estabilidade de agregados representa a capacidade que as partículas do solo 
têm de resistir aos processos de desagregação mecânica e físico-química.  

Porém, a compactação do solo, causada pelo cultivo intensivo provoca a redução 
dessa estabilidade (OADES, 1984), dificultando o desenvolvimento das raízes, resultando 
em mais energia usada pela planta. Também diminui a capacidade de aeração e a 
capacidade de retenção de água no solo. 

A necessidade de proteção ambiental e de solos de qualidade faz com que o objetivo 
dessa pesquisa seja avaliar a capacidade do solo de sofrer impactos negativos sem 
alteração da sua estrutura. Dessa maneira, foram coletadas amostras deformadas 
escolhidas aleatoriamente em um campo experimental durante o ciclo do milho, nas 
profundidades de 0-5cm e 10-15cm, que posteriormente foram secas ao ar durante 72hs 
e fracionadas em peneira com malha de 8mm para serem utilizadas no processo de 
peneiramento úmido durante 10 minutos, mais conhecido como método de Yoder (1936) 
citado por Kiehl (1979). Na sequência as amostras foram secas em estufa á 105°C e 
pesadas para que o diâmetro médio geométrico (DMG), o diâmetro médio ponderado 
(DMP) e o índice de estabilidade de agregados (IEA) fossem determinados de acordo 
com Castro Filho et al. (2002); Castro Filho et al. (1998); Kemper; Rosenau (1986).  
DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa foi desenvolvida em um campo experimental, pertencente à Fundação 
Agrária de Pesquisa Agropecuária (FAPA), localizada no distrito de Entre Rios, 
município de Guarapuava/PR (Figura 1). O solo predominante na região é o Latossolo 
Bruno Alumínico típico (EMBRAPA, 1999), que apresenta textura argilosa entre 50% e 
60% de argila. 

A área possui um histórico de manejo de SPD e rotação de culturas de inverno e 
verão e, conforme relatam Hernani e Guimarães (1999) sistemas de preparo de solo 
associados à rotação de culturas influenciam a estabilidade e o tamanho de agregados. A 
área também é utilizada para cultivo intensivo e desenvolvimento de experimentos que 
visam o desenvolvimento de técnicas e cultivares agrícolas. 
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Assim, para que a qualidade física do solo seja mensurada através da estabilidade 
de agregados são indicados três parâmetros importantes. Cada um deles irá apresentar um 
princípio diferente para os agregados do solo.  

Figura 1 – Mapa de localização da FAPA. 

 
Organização: Julliane Kurasz (2018). 

 
O primeiro é o Diâmetro Médio Geométrico (DMG). Este representa uma 

estimativa da classe de agregados de maior ocorrência (CASTRO FILHO et al., 1998). 
Para esse parâmetro, os valores acima de 2mm são considerados bons para o solo 
(CASTRO FILHO et al., 1998).  

No caso da área estudada, o índice se correlacionou positivamente com a 
profundidade conforme o desenvolvimento da planta. Porém, os valores se mantiveram 
entre 1,2mm e 1,4mm em ambas as profundidades (Gráfico 1). Isso prova que os 
agregados desse solo não atingiram valores iguais ou acima dos considerados ideais, 
principalmente para áreas sob SPD.  

O segundo parâmetro é o DMP. Este é relacionado com a presença de agregados 
grandes, podendo refletir a resistência do solo à erosão (CASTRO FILHO et al, 1998). 
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Desse modo, quanto maior o DMP, melhor é para o solo, pois a densidade será menor, a 
capacidade de infiltração será maior e a circulação dos nutrientes acontecerá com mais 
facilidade. Segundo Castro Filho et al. (1998), o valor ideal para o DMP é o mesmo citado 
para o parâmetro acima. 

Da mesma maneira que ocorreu no DMG, o solo estudado apresentou valores abaixo 
de 2mm, sendo esses considerados baixos para uma boa estabilidade de agregados do 
solo. A camada superficial apresentou um valor maior no estágio inicial da planta, 
diminuindo no estágio final (Gráfico 2). Dessa maneira, o índice se correlacionou 
negativamente com a profundidade. Já na camada de 10-15cm, o DMP se correlacionou 
positivamente, aumentando conforme o crescimento da cultura do milho (Gráfico 2). 

Por último, o terceiro parâmetro estudado foi o Índice de Estabilidade de Agregados 
(IEA). Este está relacionado com a medida da agregação total do solo e não considera a 
distribuição por classes de agregados (CASTRO FILHO et al, 1998). Portanto, o IEA 
indica agregados estáveis quando o seu valor é elevado, o que significa que quanto maior 
a quantidade de agregados > 0,25 mm, maior será o valor do IEA.  

Assim, um solo, em condições ideais, apresenta valores próximos de 100%, como é o 
caso da área estudada durante o estágio inicial da cultura em ambas as profundidades 
(Gráfico 3). Entretanto, quando a cultura terminou de se desenvolver o valor do IEA 
abaixou consideravelmente, chegando a 70% (Gráfico 3), sendo este classificado como 
razoável para a qualidade do solo. 

Nesse sentido, observou-se que o solo apresentou baixos teores de estabilidade na 
camada superficial e na camada de 10-15cm. Porém, os valores encontrados não são 
classificados como críticos para o solo. 

 
 
 
 
 



IX SIMPÓSIO PARANAENSE DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA FÓRUM REGIONAL DA ANPEGE – REGIÃO SUL “Ciência e Pesquisa Geográfica na Perspectiva Sul Brasileira” 
14 a 16 de Novembro de 2018  

Gráfico 1 – Diâmetro médio geométrico dos agregados. 

 
Organização: Julliane Kurasz (2017). 

 
 

 
Gráfico 2 – Diâmetro médio ponderado dos agregados. 

 
Organização: Julliane Kurasz (2017). 

 
Gráfico 3 – Índice de estabilidade de agregados. 
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Organização: Julliane Kurasz (2017). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na maioria dos solos, como no solo estudado, a camada superficial possui valores 
melhores nos índices de estabilidade de agregados. Isso ocorre devido à camada de solo 
superficial ter uma composição bem mais argilosa, com maior presença de matéria 
orgânica. 

Contudo, os resultados também indicam que a estabilidade de agregados desse 
solo, em ambas as profundidades, foi abaixo do ideal, visto que o milho, por apresentar 
sistema radicular fasciculado (em cabeleira), ocupa maior área no solo. Dessa maneira, 
tem-se uma maior quebra dos agregados do solo, do que as encontradas em outras 
culturas, como na soja. Isso indica que, mesmo com o uso do SPD a estabilidade dos 
agregados se mantém baixa, facilitando da mesma maneira a perda da produtividade, a 
erosão do solo e a baixa infiltração de água e nutrientes.  

Nesse sentido, as análises mostram que é importante a introdução de outras 
técnicas de conservação do solo além do uso do SPD, como o uso dos terraços, o plantio 
em curvas de nível e outros sistemas conservacionistas. Entretanto, por se tratar de um 
trabalho em estágio inicial mais aprofundamentos devem ser feitos.  
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Eixo Temático: Degradação, conservação do meio ambiente 
Resumo: O presente trabalho insere-se na dinâmica da análise ambiental, cujo objetivo foi 
desenvolver um estudo integrado e setorizado de alguns atributos do meio físico (substrato 
rochoso, solos e relevo), que auxiliaram no desenvolvimento das feições erosivas e nos processos 
de degradação na bacia hidrográfica do Rio Claro, localizada na mesorregião centro-ocidental do 
Paraná. Quanto aos procedimentos metodológicos, foram divididos em duas etapas: a primeira 
gabinete, na qual fez-se o levantamento bibliográfico e a elaboração de produtos cartográficos. A 
segunda se pautou nos levantamentos de campo. A bacia foi delimitada em três setores A, B e C 
que reuniram características semelhantes de rochas, solos e relevo e auxiliaram para a melhor 
caracterização das feições erosivas. O setor A da bacia é o mais degradado, por apresentar solos 
de textura arenosa/média, associados com prática de atividades agrícolas intensivas, seguido do 
setor C, em que apresenta Neossolo Litólico, associado com elevada declividade e práticas 
agrícolas intensas devido a boa fertilidades desses solos. O setor B foi o que se demonstrou menos 
degradado, devido às boas condições morfológicas dos solos argilosos. Portanto, o estudo pode 
ser utilizado como um indicativo para planejamentos ambientais na bacia hidrográfica. 
 Palavras-chave: Substrato Rochoso; Solos; Atividades agropecuárias. 
 
INTRODUÇÃO  

O presente trabalho teve como material de estudo a bacia hidrográfica do Rio 
Claro-PR, na qual realizou-se uma análise integrada e setorizada de alguns atributos do 
meio físico (substrato geológico, solos e declividade). Tendo como objetivo principal 
identificar quais setores da área de estudo estavam mais degradados por feições erosivas. 
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Este trabalho é desdobramento de uma pesquisa de mestrado realizada entre os anos de 
2015 e 2017 no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Estadual de 
Maringá. 

Desenvolver estudos voltados para análise ambiental possibilita identificar áreas 
delimitadas em bacias hidrográficas em processo de degradação, apontando seu estágio e 
possíveis medidas mitigadoras para recuperações destas áreas, como também propor 
manejo para exploração dos recursos naturais, assim como para auxiliar o planejamento 
ambiental. 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram realizados trabalhos de gabinete e de 
campo. Nos trabalhos de gabinete foram feitos levantamento bibliográficos e nesta etapa, 
foi elaborado o banco de dados no software Arc Gis 10.1(versão free trial), para 
armazenar os produtos cartográficos existentes como: cartas topográficas, imagens 
SRTM (Missão Topográfica Radar Shuttle) e imagens do satélite LandSat 5 (TM).  

Após a obtenção da carta base foram confeccionados, um mapa de localização, 
uma carta de solos e outra de declividade e um mapa de localização de feições erosivas. 
As classes de declividade utilizadas foram as propostas por Ross (1996). 

No trabalho de campo foi realizado o reconhecimento da área de estudo para 
verificar os principais atributos do meio físico (substrato rochoso, solos e relevo) e os 
tipos de uso da terra, os locais de ocorrência das feições erosivas e para fazer os registros 
fotográficos da paisagem. 
DINÂMICA SUPERFICIAL DA ÁREA EM ESTUDO: CARACTERIZAÇÃO E 
FEIÇÕES EROSIVAS  
Bacia hidrográfica do Rio Claro 

A bacia hidrográfica do Rio Claro está localizada entre as latitudes de 23°38’35”S 
e 24°03’56”S, e entre as longitudes de 52°38’35”W e 52°30’57”W. Esta bacia (figura 1) 
drena terras de cinco municípios: Campo Mourão, Araruna, Peabiru, Terra Boa e 
Engenheiro Beltrão. 

A bacia do Rio Claro é de quinta ordem e de padrão dentrítico, segundo Souza 
(2017), pertence à bacia do rio Ivaí e está próxima ao limite da bacia rio Piquirí, sendo 
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denominado por Maack (1981) como Vale do Piquirivaí, e está inserida no comitê de 
bacias hidrográficas do Baixo Ivaí/Paraná 1 (SEMA, 2010). 

Segundo Souza (2017), a presente bacia ocupa uma área de 540,72km² com canais 
de drenagem de extensão de 606,91km e perímetro de 153,66km. O comprimento do 
canal principal é de 83,72km, tendo sua nascente no município de Araruna.  

Figura 1- Mapa de localização da bacia hidrográfica do Rio Claro, Mesorregião Centro-
Ocidental Paranaense 

 
Fonte: Souza , 2017 
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Com relação ao clima da bacia do Rio Claro, ocorrem os tipos Cfb e Cfa, que 
foram descritos por Maack (1881). De acordo com o IAPAR (2000), o volume médio 
anual de precipitação varia entre 1600 a 1800mm, com verões brandos e geadas mais 
frequente durante outono e inverno de acordo com a classificação climática de Köppen 
(1948). 

A bacia está inserida numa região geológica de transição entre os derrames 
vulcânicos do período Cretáceo da Formação Serra Geral do Grupo São Bento e áreas de 
deposição do Grupo Botucatu da Era Mesozóica (Bacia do Paraná), sendo representada 
localmente pela Formação Caiuá suprabasáltica (BIGARELLA e MAZUCHOWSKI, 
1985). 

Quanto a cobertura vegetal original na bacia hidrográfica do Rio Claro, à sua 
montante, encontra-se em uma área de transição entre a Floresta Ombrófila Mista e a 
Floresta Semidecidual, sendo que a maior parte da bacia hidrográfica foi composta por 
espécimes da Floresta Semidecidual (PAROLIN et al, 2010). De acordo com Maack 
(1981) pode ser encontrado variações da Floresta Estacional Semidecidual Submontana 
e Estacional Semidecidual Aluvial. 
Identificação de feições erosivas na bacia hidrográfica do Rio Claro  

De acordo com Bigarella e Mazuchowski (1985), o desenvolvimento acelerado da 
erosão nos solos em algumas regiões do Paraná, iniciou-se depois das mudanças da 
cobertura vegetal, propiciando alterações nas condições físicas do solo, como, por 
exemplo, quando ocorre a ocupação de uma localidade sem o planejamento do meio 
natural, podem ocorrer mudanças hidrológicas provocadas pelo desmatamento, bem 
como pelas modificações nas características superficiais, causando uma redução 
acentuada, pelo menos temporária da permeabilidade.  

Para a identificação das feições erosivas na bacia hidrográfica do Rio Claro, foi 
realizada uma análise setorizada e integrada dos seguintes atributos físicos: substrato 
rochoso, solos e relevo e especificadamente a variável declividade. 

Quanto ao substrato rochoso verificado na bacia hidrográfica do Rio Claro, 
constatou-se que as rochas areníticas provenientes da Formação Caiuá, ocupam uma área 
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de 24,99% (135,02km²), os basaltos da Formação Serra Geral, 74,8% (403,4km²), os 
Aluviões atuais 0,26% (1,5km²) e os Aluviões em Terraço 0,13% (0,7km²), segundo 
Souza (2017). 

Quanto aos solos presentes na bacia (figura 2), observou-se tanto a presença de 
solos de textura média/arenosa quanto solos de textura argilosa (tabela 1).  

Figura 2 - Carta de solos da bacia hidrográfica do Rio Claro/PR 

 
Fonte: SOUZA , 2017 

Tabela 1 1- Áreas em km² e % que cada tipo de solo ocupa na bacia do Rio Claro/PR 

Tipos de solo 
Substrato 
rochoso 

Textura 
dos solos Área km² Área % 

Argissolos Vermelhos arenito arenosa/média. 226,37 41,86 
Latossolos Vermelhos arenito arenosa/média 10,99 2,03 
Latossolos Vermelhos basalto argilosa 77,21 14,28 
Neossolos Litólicos basalto argilosa 26,1 4,83 

Nitossolos Vermelhos basalto argilosa 200,05 37,00 
Total   540,72 100 

Fonte: Souza, 2017 
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Os solos oriundos do arenito são: o Argissolo Vermelho de textura arenosa/média 
com 41,86% (226,37km²) e Latossolo Vermelho de textura média apresentando 2,03% 
(10,99km²). Já os solos derivados do basalto são: o Latossolo Vermelho de textura 
argilosa correspondendo a 14,28% (77,21km²), o Nitossolo Vermelho de textura argilosa 
com 37% (200,05km²) e o Neossolo Litólico de textura argilosa ocupando 4,83% 
(26,1km²). 

Em relação à declividade (figura 3), no setor A ocorreu o predomínio do relevo 
suave ondulado (6-12%), predominando os Argissolos Vermelhos de textura 
arenosa/média, mostrados na figura 2. O Setor A foi onde mais se verificou a ocorrência 
de feições erosivas (erosão laminar, sulcos e ravinas) como pode ser observado na figura 
4, na qual Souza (2017) constatou práticas de atividades agrícolas intensivas (binômio 
soja/milho) acelerando o processo de formação das feições erosivas.  

Figura 31 - Carta da declividade da bacia do Rio Claro 

 
Fonte: Souza, 2017 

Quanto aos Argissolos Vermelhos de textura arenosa/média, o horizonte A 
apresenta espessura entre 20 e 30cm, estrutura fraca granular e grãos simples, consistência 
solta com o solo seco e também com ele úmido, não plástica e não pegajosa quando 
molhado. O horizonte Bt apresenta estrutura fraca em forma de blocos subangulares, com 
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tamanho compreendido entre pequeno a médio, de consistência macia quando seco, muito 
friável a friável quando úmido, sendo ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa 
quando molhado. (FASOLO et. al,1988).  

Como este solo encontra-se em formas de relevo distintas, sua suscetibilidade à 
erosão varia conforme o grau de inclinação da vertente. Conforme Fasolo et al. (1988), 
com a ocorrência de chuvas intensas a água penetra rapidamente no horizonte A e mais 
lentamente no Bt, ocasionando um acúmulo de água no topo deste horizonte. Parte dessa 
água acumulada escorre lateralmente, facilitada pela declividade do terreno. Quando todo 
o horizonte A fica saturado de água, o excesso tende a escoar sobre a superfície. O fato 
das partículas de solo das camadas superiores estarem soltas decorre do baixo teor de 
matéria orgânica, ocasionada pela escassez de cobertura vegetal, facilitando o seu arrastes 
pela água. Fatores estes que proporcionam ao setor A a maior ocorrência de feições 
erosivas. 

Figura 4 - Mapa de localização de feições erosivas na bacia hidrográfica do Rio 
Claro/PR 

 
Fonte: Souza, 2017 
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O setor B foi o que menos apresentou feições erosivas (erosão laminar, sulcos e 
ravinas) como pode ser verificado na figura 4, sendo que foi constatado predomínio de 
relevo plano (0-6%), associado com solos de textura argilosa (Latossolo Vermelho no 
topo da vertente e Nitossolo Vermelho na média e baixa vertente), verificando atividades 
agrícolas intensivas no setor (binômio soja/milho). 

De acordo com Fasolo et al. (1988), o conjunto de características inerentes aos 
solos de textura argilosa, no que se refere à porosidade, permeabilidade, drenagem, 
friabilidade, plasticidade e pegajosidade pouco acentuada em relação aos teores de argila 
e sua relativa resistência à erosão, decorrem em grande parte do elevado grau de 
floculação da argila e da constituição desta. Esses tipos de solos foram também 
identificados na área de estudo, conforme a tabela 1. 

No setor C verificou-se um aumento de feições erosivas (ravinas, sulcos e erosão 
laminar) decorrentes dos solos rasos, como os Neossolos Litólicos, localizados em 
declividades acima de 20%, também foram verificadas as presenças de Latossolos 
Vermelho de textura argilosa nas áreas de declividades inferiores a 8% e dos Nitossolos 
Vermelho de textura argilosa nas declividades entre 8-20%, e devido a boa fertilidade dos 
solos, é praticada agricultura intensiva, sendo verificado feições erosivas, principalmente 
do tipo laminar.  

Segundo o Levantamento de Reconhecimento dos Solos do Paraná TOMO II 
(EMBRAPA, 1984), as características morfológicas do Neossolo Litólico, restringem-se 
praticamente, as do horizonte A, o qual varia normalmente entre 15 e 40cm de espessura, 
sendo que a cor, textura, estrutura e consistência dependem do tipo de material que deu 
origem ao solo. 

Devido estes solos serem rasos (entre 15 e 40cm de profundidade), estes solos não 
permitem um armazenamento de água adequado para as plantas, possuem grande 
suscetibilidade à erosão, sendo ainda comum a ocorrência de fragmentos de rocha na 
superfície, tornando-os pouco adequados para exploração dentro de uma agricultura 
tecnificada. São, entretanto, solos que, se bem manejados, podem ser utilizados como 
pastagens, pois possuem alta fertilidade natural (EMBRAPA, 1984). 
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Desta maneira, em campanhas de campo, verificou-se que no setor A as feições 
erosivas (sulcos, ravinas e erosão laminar) como pode ser observado na figura 5, 
concentraram-se, em áreas onde ocorrem os Argissolos Vermelho de textura 
média/arenosa e Latossolos Vermelho de textura média. Seguido do setor C onde ocorre 
Neossolos Litólico, conforme a figura 2, ocupando as áreas de declividades mais 
acentuadas (20-30%), correspondendo nas formas de relevo forte, demonstradas na figura 
3, que são ocupadas normalmente por pastagens.  
Figura 5 - Feições erosivas em Argissolo Vermelho em área de cultivo de soja no setor A da 
bacia hidrográfica do Rio Claro/PR. 5A e 5B- erosões laminares; 5C e 5D sulcos; 5E e 5F- 
ravinas; 5G e 5H – ravinas em estágio de recuperação 

 
Fonte: Souza (2017) 
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Nesse setor C, também foi constatada a presença de erosão em áreas ocupadas por 

Nitossolo (erosão laminar). Isso é ocasionado pela prática da agricultura mecanizada, que 
associada a um manejo inadequado, acelera a formação de feições erosivas, tornado mais 
problemático quando tais manejos ocorrem em áreas de declividade elevada.  

O Setor B foi o que menos apresentou feições erosivas (sulcos, ravinas e erosão 
laminar). Isto está relacionado às condições morfológicas dos solos, decorrentes em 
grande parte do elevado grau de floculação da argila e da constituição desta, tornando-os 
relativamente mais resistentes à erosão.   
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Constatou-se que a concentração de feições erosivas está localizada nas áreas onde 
os atributos físicos (substrato rochoso, solos e relevo) favorecem tal ocorrência, e a 
constante práticas das atividades agropecuárias e/ou urbana aceleraram o 
desenvolvimento de feições erosivas, contribuindo assim para a degradação ambiental da 
bacia hidrográfica. 

O fato do setor A concentrar mais feições erosivas, está relacionado aos atributos 
físicos (substrato rochoso e solos de textura arenosa/média), que geraram assim, 
condições favoráveis para o desenvolvimento de feições erosivas, sendo o setor que 
demonstrou-se mais degradado, em relação aos outros dois (B e C).  

O mesmo ocorre com setor C que também possui a influência dos atributos físicos 
(relevo e solos rasos), potencializaram o surgimento de condições favoráveis para o 
aparecimento de feições erosivas. Em contrapartida, o setor B verificou-se menos 
degradado, isto é decorrente dos atributos físicos (solos de textura argilosa e relevo plano) 
que favoreceram a menor ocorrência deste fenômeno. 

Portanto, o estudo pode ser utilizado como um indicativo para planejamentos 
ambientais na bacia hidrográfica. Contudo, a atividade econômica predominante na 
presente bacia hidrográfica é a agricultura, e, desta forma, os resultados obtidos neste 
trabalho podem ter como finalidade auxiliar os agricultores a melhorar a ocupação e o 
uso da terra, com o objetivo de reduzir os impactos causados pelas erosões. 
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Eixo Temático: Degradação e conservação do meio ambiente 
  
RESUMO EXPANDIDO 

A influência positiva da cobertura vegetal em paisagens urbanizadas é um fator 
amplamente estudado e conhecido. Entre os estudos de Qualidade Ambiental Urbana, o 
método desenvolvido por Nucci (1996) inclui a cobertura vegetal como um fator 
determinante na análise, tendo em conta os pressupostos do Planejamento da Paisagem 
(KIEMSTEDT, et al., 1998). Entretanto, a perspectiva aérea (horizontal) que norteia a 
análise da cobertura vegetal pode ser um fator limitante para que aspectos influenciados 
pela perspectiva e estrutura vertical da vegetação sejam incorporados a avaliação. Para 
Moura e Nucci (2010), a estrutura vertical é fator chave para muitos processos ambientais, 
como os hidrológicos, atmosféricos e de manutenção da biodiversidade. Além disso, 
conforme Kardan et al. (2015), diversos estudos mostram que a exposição a espaços 
verdes pode ter efeito psicológico e fisiologicamente restaurador, promovendo benefícios 
a saúde e bem-estar.  

Neste contexto, este trabalho tem como objetivo apresentar o projeto de pesquisa 
desenvolvido para propor uma abordagem metodológica que permita integrar a 
perspectiva vertical da vegetação aos estudos de qualidade ambiental urbana baseados no 
método de Nucci (1996). Para tanto, será utilizado o ‘Índice de Visão do Verde’, o qual 
avalia o verde urbano por meio de fotografias que representam a vegetação vista ao nível 
do solo. 
METODOLOGIA 

                                                           
47 Engenheira Ambiental. Mestranda em Geografia (PPGG-UFPR). gleiciperola.santos@gmail.com 
48 Biólogo, Doutor em Geografia Física. Departamento de Geografia – UFPR. jcnucci@gmail.com 
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Trata-se de uma adaptação e simplificação dos métodos desenvolvidos por Yang 
(2009) e Li et al. (2015), nos quais são utilizadas imagens/fotografias que representam a 
visão do passante (pedestre, ciclista ou motorista) em diferentes direções, para avaliar a 
porcentagem de verde que pode ser percebido desta perspectiva. Assim, os esforços são 
direcionados a propor uma forma de incorporar o ‘Índice de Visão do Verde’ aos estudos 
de qualidade ambiental urbana (NUCCI, 1996). Tem-se o objetivo de desenvolver uma 
legenda de classificação e de mapeamento para o Índice de Visão do Verde, relacionando-
o aos níveis de contribuição para a Qualidade Ambiental Urbana. 
RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se obter um método operativo (dados facilmente aplicados ao 
planejamento) e com expressão cartográfica para o indicador proposto. Também, busca-
se desenvolver uma legenda que auxilie para a análise integrada (análise sistêmica) da 
paisagem urbana e que contribua com os estudos de Qualidade Ambiental Urbana, 
considerando o método desenvolvido por Nucci (1996). 
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ALTO RIO PARANÁ  
 

Elcisley David Almeida Rodrigues49 
Karin Linete Hornes50 

 
Eixo Temático: Degradação e Conservação do Meio Ambiente 
RESUMO EXPANDIDO 
   
   As ilhas alvo do presente estudo estão localizadas em um trecho do Alto do rio 
Paraná que possuí inúmeros arquipelagos dipostos entre a Represa Engenheiro Sérgio da 
Motta (Porto Primavera) e a cidade de Guaíra PR. Estes arquipélagos possuem diferentes 
idades de formação bem como extensão e resultam essencialmente da dinâmica fluvial 
relacionada às variações climáticas. Esta associação permitiu o desenvolvimento de 
ínumeras paisagens insulares que proporcionam o aparecimento de uma fauna e flora que  
vem desenvolvendo mecanismos de adaptações. A pesquisa poderá descortinar a 
existência de padrões ou não de ocupação vegetacional relacionando com a evolução 
geomorfológica insular em três (02)  ilhas de 78. 800  e 67.000  respectivamente  m² com 
aproximadamente 50 anos  de idade de formação. 
   As ilhas fluviais são ambientes geográficos que possuem uma variação estrutural 
geomorfológica relativamente recente e estão associadas às oscilações da dinâmica do rio 
que podem interferir na evolução sucessional vegetacional. Neste sentido pretende-se 
neste trabalho    descrever os estágios sucessionais de um conjunto de ilhas fluviais no 
alto rio Paraná, adotando como resolução base para qualificar as fases de evolução, o 
documento base do CONAMA (1994) para floresta estacional semidecidual aluvial, 
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vegetação nativa da área de estudo (RODERJAN et al., 2002). Para conquistar os 
objetivos propostos, buscou-se um levantamento estrutural da vegetação com a 
Circunferência à Altura do Peito (CAP) que posteriormente permitirá calcular o DAP 
(Diâmetro a Altura do Peito). A pesquisa será realizada em uma área amostral de 10.000 
m de parcelas múltiplas, fixas e seletivas, subdivididas em 10x10 (100m²) dentro de 
corredores posicionados em locais de diferentes idades de formação das ilhas. Após a 
coleta dos dados ocorrerá a comparação dos estágios sucessionais em conjunto com a 
dinâmica geomorfológica das ilhas afim de verificar como a vegetação está distribuída 
nos diferentes terrenos insulares  
   Em um primeiro momento o texto abordou uma breve discussão sobre os 
fundamentos aplicados do conceito de sucessão ecológica e em segundo período, exibir 
as metodologias adotadas para alcançar os objetivos pretendidos e no fim a exposição dos 
resultados já alcançados. 

DESENVOLVIMENTO 
Corradini (2006) observou que existe relação entre a tipologia ripária e a evolução 

geomorfológica das ilhas. Para verificar esta relação, foram alocadas 100 parcelas de 
10x10 m nas ilhas, sendo 63 na ilha 1 e 37 na ilha 3 e estas parcelas foram alocadas tendo 
como norteador intepretação de fotos aéreas que permitiram identificar diferentes 
períodos de formação e de suas formas de relevo. Os corredores determinados 
contemplaram a Orla elevada e baixa, ressaco51 e dique aluvial (CORRADINI, 2006) bem 
como anexações em diferentes momentos.   
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
   Até o momento constatou-se que existe uma variação vegetacional conectada aos 
diferentes ambientes geomorfológicos. No entanto, ainda não foi executável a etapa de 
comparação entre a evolução dos caules e antiguidade do terreno.  

Referências 
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SOBRE A QUALIDADE FÍSICA DO SOLO 
Yasmmin Tadeu Costa52 
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Eixo Temático: Degradação e conservação do meio ambiente 
  
RESUMO EXPANDIDO 
 

 Queimadas prescritas se tratam do manejo do fogo realizado de forma planejada 
para provocar queimadas de baixa severidade sobre áreas de floresta naturais. Tais 
queimadas são aplicadas em unidades de conservação com o objetivo principal de garantir 
a regeneração de determinadas espécies de vegetação para impedir a alteração do 
ecossistema, além de garantir a redução de material combustível inflamável e evitar a 
ocorrência de incêndios florestais de alta severidade (SANTÍN; DOERR, 2016).  

Os impactos de tais queimadas prescritas sobre a qualidade física do solo estão 
relacionados à severidade com que ocorrem e a sua frequência. Queimadas de alta 
intensidade podem levar a perda de matéria orgânica do solo, incremento de cinzas e 
volatilização de nutrientes; alterações na qualidade e quantidade da comunidade 
microbiana; desenvolvimento ou desaparecimento da repelência à água e deterioração 
estrutural do solo, afetando diretamente a estabilidade de seus agregados e, 
consequentemente, sua qualidade física (MATAIX-SOLERA et al., 2011). A sua 
frequência de realização também pode contribuir para a alteração da qualidade física do 
solo, por afetar o tempo de resiliência de suas propriedades. 

 Nesse sentido, é fundamental investigar se a realização de queimadas prescritas 
anuais em unidades de conservação resulta em efeitos benéficos ou negativos sobre a 
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qualidade física do solo, reconhecendo sua importância para o desenvolvimento da 
vegetação. Portanto, este trabalho tem como principal objetivo testar se queimadas 
prescritas anuais alteram a qualidade física do solo, de forma direta (pelo aquecimento) 
ou indireta (pela alteração nos agentes de agregação).  
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O trabalho será realizado em área experimental localizada no Parque Estadual de 
Vila Velha (PEVV) onde vem sendo realizado queimadas prescritas anualmente desde 
2014 com objetivo de estudo. A área foi subdivida em duas parcelas de 1.500 m²: parcela 
submetida à queimada anual e parcela controle (sem queima). Ambas as parcelas 
apresentam condição de vegetação (campo limpo) e solo (Cambissolo Háplico) 
semelhante. A amostragem nas duas parcelas será definida a partir de grid regular. Serão 
realizadas duas coletas na parcela queimada: anterior e posterior a queimada de 2019 e 
uma coleta na parcela controle. 

Em todos os pontos de amostragem e períodos de coleta serão avaliados a 
severidade da queima, a qualidade física do solo e os agentes cimentantes. A sereviridade 
da queima será avaliada de forma qualitativa (PARSONS et al., 2010). A qualidade física 
do solo será avaliada por meio das seguintes técnicas: estabilidade de agregados em água, 
por peneiramento úmido (YODER, 1936) e à chuva simulada (THOMAZ, 2018); 
resistência tensil (DEXTER; KROESBERGEN, 1985) e densidade do solo (EMBRAPA, 
1997). E os agentes cimentantes definidos de acordo com a influência sobre a agregação 
e estruturação do solo serão: teor e qualidade da matéria orgânica do solo, a mineralogia 
do solo, densidade de raízes, atividade microbiana e repelência à água.  

Serão utilizadas análises de correlação e análises de trilha (path analysis) para 
demostrar os níveis de interação ou interferência entre as variáveis, além de identificar a 
variável a qual exerce maior influência. Portanto, será realizada a regressão linear 
múltipla por etapas. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
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Este trabalho busca responder duas necessidades científicas atuais. 
Primeiramente, a identificação sobre os efeitos positivos ou negativos da realização de 
queimadas prescritas anuais sobre a qualidade física do solo dará respostas sobre o manejo 
do fogo integrado com propósito de preservação ambiental e seus impactos no 
ecossistema. Ainda, o trabalho contribuirá para os conhecimentos de base em relação ao 
impacto gerado pelo aquecimento do solo, uma vez que será utilizado um método não 
comum nesta temática (resistência tensil), o qual, associado aos demais métodos 
comumente utilizados e as alterações nos agentes cimentantes, poderão dar respostas 
detalhadas em relação ao grau de influência de cada variável sobre a qualidade física do 
solo afetada pelo aquecimento.  
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Eixo Temático: Geografia, território e questão agrária 
Resumo: Este texto tem como objetivo principal discutir os impactos ambientais decorrentes do 
processo de modernização da agricultura no Brasil. É uma proposição baseada em uma pesquisa 
bibliográfica sobre a temática a partir de diferentes autores que discutem a questão. Assim 
buscamos demonstrar os aspectos negativos e positivos do processo da modernização da 
agricultura brasileira  
Palavras-chave: Impactos ambientais; Modernização; Agricultura. 
  
INTRODUÇÃO 

O espaço agrário brasileiro nos últimos cinquenta anos tem passado por profundas 
transformações, com significativos efeitos sobre as territorialidades, a economia e os sujeitos, 
com o avanço dos processos de industrialização e urbanização. Essas mudanças estão envolvidas 
com a modernização da agricultura, que promoveu o aumento da produtividade agrícola, a 
expansão das fronteiras agrícolas, mudanças na base técnica da produção e, de modo geral, em 
uma maior organização dos diferentes momentos do processo produtivo agrícola e agroindustrial 
(armazenamento, logística de transporte, sistemas de integração etc.), além das mudanças nas 
relações sociais e na lógica do trabalho no campo. Isso só foi possível, em um primeiro momento, 
no contexto de uma conjuntura política em que o Estado teve papel importante criando órgãos de 
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pesquisa e extensão e programas de créditos agrícolas para favorecer este novo modelo, mantendo 
o caráter de concentração fundiária e de espacialidade.  

Do ponto de vista econômico, o processo de modernização da agricultura, intensificada a 
partir da década de 1970, teve um papel relevante, dando um impulso a produção agrícola no país, 
mas também contribuindo para a diminuição do contingente de trabalhadores rurais. Parte 
significativa da população rural migrou, por conta de fatores repulsivos atrelados ao avanço do 
capital no campo, buscando espaços urbanos e ocupação nas indústrias e na construção civil, 
consoante o quadro econômico da época. 

O novo modelo de produção adequado aos princípios da Revolução Verde, baseou-se em 
uma articulação mais forte entre a indústria e a agricultura. 

Se, por um lado, a modernização da agricultura beneficiou o aumento da produção e da 
produtividade, especialmente atrelado à economia agroexportadora, por outro, a inserção do 
modelo de desenvolvimento do agronegócio para a economia brasileira teve implicações para o 
pequeno produtor rural, compelido a mudar sua forma de produção sob ameaça da pauperização 
ou da desterritorialização. 

Como decorrência do processo de modernização da agricultura, podemos citar alguns 
pontos positivos como: aumento da produtividade agrícola; modernização agrícola; expansão da 
fronteira agrícola. Porém, há também os pontos negativos, como: o aumento das despesas com o 
cultivo, além do endividamento dos agricultores; o crescimento da dependência entre os países; 
o esgotamento do solo; o uso vicioso de fertilizantes; a perda da biodiversidade; a poluição do 
solo causada pelo uso dos fertilizantes; a redução da mão de obra em espaço de predomínio de 
agricultura familiar. 

Nesta pesquisa, empregou-se uma metodologia simples, envolvendo uma pesquisa 
bibliográfica e documental de forma sistemática exploratória. As informações qualitativas foram 
levantadas através de uma revisão da literatura referente aos impactos da modernização da 
agricultura no Brasil, assim, analisou-se artigos científicos, teses, dissertações, monografias e 
livros, a fim de obter referências, informações e conhecimento acerca da temática. As palavras-
chave e descritores utilizados para busca na internet foram “modernização da agricultura”, 
“impactos da modernização”, entre outros. 

 

MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA BRASILEIRA 
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O longo processo de transformação da base técnica, intitulado de modernização, 
resulta, na própria industrialização de parte da agricultura. Esse processo caracteriza a 
subordinação da Natureza ao capital, que, simultaneamente, liberta o processo de 
produção agropecuária das condições naturais dadas, passando a fabricá-las sempre que 
se fizerem necessárias (GRAZIANO DA SILVA, 1998). 

De acordo com Wanderley (1995) no Brasil a história agrícola está ligada ao 
processo de colonização no qual a dominação social, a política e a economia da grande 
propriedade foram beneficiadas e, ao longo do processo, foi estabelecida como modelo 
socialmente reconhecido pelos grupos de controle econômico e político, recebendo 
estímulos na política agrícola a fim de modernizar e assegurar sua reprodução, revelando 
assim que a agricultura familiar/camponesa sempre ocupou um lugar secundário e 
subalterno na sociedade brasileira.  

Kageyama (1990) relata que a modernização da agricultura é compreendida como 
a mudança na base técnica da produção agrícola que modifica a agricultura artesanal em 
uma agricultura moderna, mecanizada e intensiva, substituindo utensílios rudimentares, 
mas por vezes que denotam maior autonomia, como destaca Santos (2018) por tratores, 
colhedoras e implementos mecânicos. O processo da industrialização ocorre quando a 
agricultura se transforma num sistema de produção similar ao da indústria, passando a 
comprar insumos distintos e a produzir matérias-primas para outros setores da produção.  

Para Costa (2002) a modernização da agricultura pode ser caracterizada pela: 
 

Mudança da base técnica da produção agrícola iniciada depois da 
segunda guerra mundial, com a maior utilização de equipamentos e 
insumos, cuja resultante foi o aumento imediato da produtividade dos 
fatores. O processo de modernização acarretou uma integração técnica 
intra-setorial entre a mercantilização da agricultura, ao mesmo tempo 
em que promove a substituição de elementos internos do complexo 
rural por compras extra-setoriais, como máquinas e insumos, e, desta 
forma, induz à criação de indústrias de bens de capital e insumos para 
o setor agrícola. 

 
Mendonça (2004) explica que a consolidação e a expansão da agricultura moderna 

no Brasil ocorreram junto com a modernização do território. Todas as mudanças ocorridas 
nas atividades agropecuárias, não seriam possíveis sem a construção de infraestrutura 
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para viabilizar a circulação de pessoas, mercadorias e informações, desta forma, a 
modernização da agricultura faz parte do processo de modernização do território. 

A modernização do território ao atingir as relações de produção, afeta não somente 
as relações econômicas, como também as sociais, políticas e culturais do território e, 
portanto, uma nova dinâmica da relação capital x trabalho. Essa dinâmica é associada à 
modernização capitalista industrial e financeira, evidenciada nos anos de 1990, 
ocasionando mudanças no mundo do trabalho através do crescimento da terceirização, 
informalidade, diminuição de trabalhadores com carteira assinada, aumento das 
condições precárias do trabalho, entre outras (MATOS; PESSÔA, 2011). 

De acordo com Graziano da Silva (1998), a dinâmica da agricultura passa a ser 
determinada pelo padrão de acumulação industrial, centrado no desenvolvimento dos 
complexos agroindustriais, e a ação do Estado nesse contexto orienta-se para a 
modernização da agricultura, tendo em vista integrá-la ao novo circuito produtivo 
liderado pela indústria de insumos e processamento de matéria-prima e gerando as 
condições infra-estruturais necessárias à expansão do conjunto do setor. 

Desta forma, surge um novo padrão agrícola orientado para a integração vertical 
e para o incremento da produção através do aumento da produtividade, porém, sem chegar 
a substituir totalmente o padrão antigo de expansão agrícola. Essa expansão começa a 
adquirir um novo caráter quando relacionada com a expansão vertical, ou seja, a expansão 
da fronteira passa a se integrar de forma crescente com a expansão do complexo 
agroindustrial (GRAZIANO DA SILVA, 1998). 

Ao tratar da modernização da agricultura brasileira, diferentes autores abordaram 
as atividades econômicas, ou seja, as grandes marcas dessa fase, mostrando que a 
produção serve como instrumento de transformação do espaço, e que trouxe prosperidade, 
porém, decadência (BALSAN, 2006). 

Nos anos 1980, ocorre uma mudança no padrão da agricultura que está se 
desenvolvendo em âmbito mundial, onde a agricultura dos países desenvolvidos passou 
a incorporar de forma crescente as chamas “novas tecnologias”, quais sejam, a 
informática, a microeletrônica e as biotecnologias. Graziano da Silva (1998), exemplifica: 

 
Assim, por exemplo, o parque de máquinas não cresce mais 
significativamente em termos numéricos, mas as “novas” máquinas e 
os “novos” equipamentos trazem embutidos novos componentes – 
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como a microeletrônica – que melhoram a performance dos tratores e 
colheitadeiras, bem como permitem automatizar algumas operações, 
como é o caso da irrigação, para ficar com a prática mais difundida. Da 
mesma forma, o consumo de químicos chega até mesmo a se reduzir 
quando da introdução dos “novos seres vivos”, filhos da engenharia 
genética que têm menor necessidade de defensivos e/ou maior resposta 
aos fertilizantes (GRAZIANO DA SILVA, 1998, p. 122). 
 

Desta forma, a seguir Graziano da Silva ilustra a evolução da modernização da 
agricultura brasileira, apontando as principais fases deste processo. 

 
Figura 1 -Evolução da modernização da agricultura brasileira. 

 
Fonte: GRAZIANO DA SILVA, 1988. 

Para Graziano da Silva, a modernização ocorreu inicialmente nos anos 50, 
através do aumento de insumos modernos. Nos anos 1955 até meados de 1965 ocorreu 
a implantação de indústrias no Brasil. Em 1965 a 1975, a fase da modernização se deu 
através da internalização de indústrias para a agropecuária. E por último, em 1975 até 
1985 houve a integração dos capitais, onde surgiu o novo padrão agrícola, através dos 
complexos agroindustriais. 

Assim, da mesma forma que ocorre a expansão da agricultura moderna acontece 
à modernização da base técnica dos meios de produção, alterando as formas de produção 
agrícola e gerando efeitos sobre o meio ambiente. As transformações no campo ocorrem, 
porém, divergentes, pois as políticas de desenvolvimento rural, influenciadas na 
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modernização da agricultura, são contidas de desigualdades e privilégios (BALSAN, 
2006). 

Segundo Matos e Pessôa (2011) nas últimas duas décadas o termo “agronegócio” 
começou a ser usado no Brasil, associado ao termo Complexo Agroindustrial. Assim, 
propagou-se o termo agronegócio no território brasileiro a fim de caracterizar a 
racionalidade do processo produtivo capitalista do campo. O agronegócio é considerado 
uma versão contemporânea do capitalismo no campo, correspondendo a um modelo no 
qual a produção é organizada a partir de aparatos técnico-científicos, grandes extensões 
de terras, pouca mão-de-obra, predomínio da monocultura, dependência no mercado no 
quanto e como produzir, enfim, a empresas rurais. 

Balsan (2006) relata que a agricultura precisou reestruturar-se para aumentar sua 
produtividade, não levando em conta os recursos naturais. O que se tinha como meta era 
produzir da forma mais rápida possível, priorizando a lucratividade. Este modelo agrícola 
adotado era voltado ao consumo de capital e tecnologia externa: grupos especializados 
passavam a fornecer insumos, desde máquinas, sementes, adubos, agrotóxicos e 
fertilizantes. Já a aquisição era facilitada pelo acesso ao crédito rural, ocasionando o 
endividamento e a dependência dos agricultores. 

Desta forma, a seguir serão apontados alguns dos impactos ambientais presentes 
no processo de modernização da agricultura. 
 
IMPACTOS DA MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA 

Graziano Neto (1986) apresenta em seu livro intitulado: “Questão agrária e 
ecologia: crítica da moderna agricultura” os principais problemas ecológicos causados 
pela modernização da agricultura, porém o autor enfatiza que muito antes do processo 
de modernização já era possível observar as sérias agressões que a natureza enfrentava. 

Segundo Graziano Neto (1986) os impactos ambientais visíveis na agricultura 
foram: 
1) A destruição dos solos; 
2) O descontrole das pragas e doenças; 
3) A perda da qualidade biológica dos alimentos; 
4) A contaminação dos alimentos e do homem; 
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5) O balanço energético; 
6) A poluição em geral e a morte da natureza; 
Desta forma, é explicado a seguir cada item, seguindo a obra e referência do autor 
Graziano Neto. 

A DESTRUIÇÃO DOS SOLOS 
O manejo inadequado dos solos tem resultado direto na fertilização, ou seja, 

através da destruição da matéria orgânica e pela lixiviação57 dos nutrientes, e 
consequentemente perderem sua estabilidade física, ficando sujeitos à compactação e 
à erosão.  

Para o autor, a erosão está relacionada a infiltração deficiente da água no solo, 
através de um manejo incorreto, fato ao qual é muito presente nas regiões brasileiras 
de agricultura intensiva. A fase final da degradação dos solos através da erosão é a 
desertificação das áreas cultivadas, o que torna a agricultura imprópria para a 
produção. É válido lembrar que o fenômeno da desertificação ocorre pelo homem, ao 
praticar uma agricultura utilizando uma tecnologia invasiva a natureza.  

Além da erosão e da desertificação, o uso em excesso de agrotóxicos e de 
adubos químicos, tem reduzido a atividade da vida microbiana e da fauna benéfica do 
solo. 

Diante disso, Graziano Neto (1986) destaca métodos de melhoria para o solo, 
como:  

Repensar as arações profundas e as gradagens pesadas e sucessivas; 
fazer associações de culturas como forma de proteção do solo; 
incorporar mais matéria orgânica ao solo, através de adubos verdes, 
restos de culturas ou estercos animais; utilizar mais a tração animal, 
desenvolvendo implementos adequados; evitar o tráfico intenso de 
máquinas nas culturas; reservar as áreas de maior declive ou menor 
fertilidade para pastagens ou matas (GRAZIANO NETO, 1986. p. 101). 
 O DESCONTROLE DAS PRAGAS E DOENÇAS 

O aparecimento de pragas e doenças nas culturas está diretamente ligado as 
condições do solo e seu manejo. As práticas inadequadas podem ameaçar o 

                                                           
57 Lixiviação: Consiste na capacidade que a água enriquecida em dióxido de carbono tem de 
remover ou substituir mais rapidamente os átomos dos minerais. 
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crescimento das plantas, e através da adição dos adubos químicos ocasionam 
desequilíbrios no metabolismo vegetal, devido à absorção desbalanceada de nutrientes. 
Esses desequilíbrios estão associados com o ataque de organismos que causam danos 
às culturas. 

Outro fator a ser considerado no descontrole de pragas e doenças é a atividade 
biológica do solo, visto que a compactação prejudica a aeração do solo, a destruição 
da matéria orgânica e também a insolação intensa, são elementos que impedem o 
desenvolvimento dos organismos que compõe o solo. 
 
A PERDA DA QUALIDADE BIOLÓGICA DOS ALIMENTOS 

De acordo com Graziano Neto (1986) a industrialização da agricultura tem 
tornado os processos produtivos agropecuários mais instáveis através da tecnologia. 
Desta forma, o autor esclarece a perda da qualidade biológica dos alimentos a partir 
de vários fatores.  

O primeiro fator deve-se a substituição de matérias-primas com a finalidade da 
redução de custos, o que leva a utilização de insumos de qualidade inferior. Um 
segundo fator é a obsolescência planejada das mercadorias, ou seja, a elaboração de 
um produto com tempo de duração reduzido, para que sua procura de mercado não 
diminua. Em terceiro, tem-se que a produção em série, com a mecanização das 
operações e a velocidade nas linhas de montagem, prejudica a qualidade das 
mercadorias. 

Outro problema relacionado à perda de qualidade biológica dos alimentos está 
a questão da prática da modernização da agricultura, através dos processos de nutrição 
química artificial e os sistemas de criação confinados. 

 
A CONTAMINAÇÃO DOS ALIMENTOS E DO HOMEM 

Neste item, Graziano Neto (1986) cita os agrotóxicos como a principal causa 
da contaminação dos alimentos e do homem, o que torna o consumo de certos produtos 
um grande risco para a saúde humana. 
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Uma das principais características dos inseticidas, segundo Graziano Neto é: 
Sua elevada persistência no ambiente, não sofrendo a degradação 
natural. Entram, assim nas cadeias alimentares, sofrendo o processo de 
magnificação biológica, concentrando-se e acumulando-se nos 
organismos que se situam nos níveis tróficos mais elevados das cadeias 
alimentares (GRAZIANO NETO, 1986,  p. 114). 

 
Várias são as pesquisas referentes aos impactos dos agrotóxicos causados no 

ser humano e nos alimentos, inclusive a presença do mesmo no leite materno, o que 
nos mostra o consumo constante de alimentos contaminados. 
O BALANÇO ENERGÉTICO 

Segundo Graziano Neto (1986) o balanço energético contabiliza apenas a 
energia adicionada pelo homem no processo produtivo, e, por essa vez, esta energia 
adicionada pode variar conforme os sistemas tecnológicos na produção. Por esta razão 
que o balanço energético é considerado muito útil na avaliação das tecnologias 
desenvolvidas. 

Mediante o exposto, alguns estudos apontam que as agriculturas consideradas 
tradicionais são muito mais eficientes energeticamente que agriculturas avançadas 
tecnologicamente. 
A POLUIÇÃO EM GERAL E A MORTE DA NATUREZA 

Diante de todos os impactos apontados anteriormente, Graziano Neto (1986) 
cita “a poluição em geral e a morte da natureza” como um complemento dos grandes 
aspectos que agridem o meio ambiente através da modernização da agricultura. 

O autor cita a degradação constante das florestas através de queimadas e 
derrubadas, o que altera os microclimas e o regime de chuvas, acelera o desequilíbrio 
nos agroecossistemas, e, aumenta o número de espécies em extinção. Um fato em 
destaque das queimadas nas florestas é a acumulação de gás carbônico na atmosfera, 
ao qual tem influência direta na radiação solar e na temperatura da terra. 

Além disso, os rios também são ameaçados através da poluição, principalmente 
por dejetos industriais e pelos esgotos das cidades. Outro fator de poluição é nas águas 
do subsolo e lençóis freáticos por resíduos de adubos nitrogenados e fosforados 
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inorgânicos, o que provoca a eutrofização. 
 A modernização da agricultura ocorrida a partir da década de 1960 e intensificada 
posteriormente, segue o curso com sérios problemas as questões ambientais e sociais, 
pois o aumento da produtividade é atrelado a intensificação do uso de fatores externos 
as unidades de produção e que promovem uma subordinação, não apenas dos 
agricultores, como da própria economia nacional a uma sistema calcado no capital e 
na dependência tecnológica e de produção das informações. Há uma dominação 
externa sobre a dinâmica interna e mesmo a sociedade não resolveu o problema da 
falta de alimentos e nem do controle das tecnologias voltadas à produção agrícola, pois 
o elemento visível e direto da modernização que lhe denota atingir os seus objetivos 
propostos é o aumento da produtividade, os demais elementos são relevados a um 
plano secundário, especialmente no que se refere aos problemas ambientais e da 
inclusão de agricultores familiares menos capitalizados e camponeses. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Através da pesquisa foi possível apontar os grandes problemas da agricultura 

brasileira em seu processo de modernização. 
A análise das questões econômicas, sociais e políticas da modernização da 

agricultura permite compreender o processo de transformação com grandes e invasivos 
impactos ambientais, visto que destrói os solos, causa desequilíbrios, polui o ambiente, 
utiliza grandes proporções de energia, e produz alimentos cada vez mais contaminados. 

A destruição dos solos, o descontrole das pragas e doenças, a perda da 
qualidade e da contaminação dos alimentos, as intoxicações humanas e do meio 
ambiente, o desperdício energético são fatores que giram em torno de uma crítica 
ecológica e ambiental da modernização da agricultura.  
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DA JUVENTUDE CAMPONESA: UMA PRODUÇÃO 
TEÓRICA 

 
 Jessica Aparecida de Avila Follmann 58  

 Djoni Roos 59 
 
Eixo Temático: Geografia, território e questão agrária 
Resumo: O presente trabalho é fruto das discussões elencadas, até o momento, durante o 
desenvolvimento de pesquisa de mestrado, junto ao Programa de Pós-Graduação em Geografia, 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, campus de Marechal Cândido 
Rondon/PR. Seu objetivo principal é debater as possibilidades e desafios apresentados à 
juventude camponesa no país, presente nas áreas de reforma agrária, compreendidas aqui como 
os assentamentos rurais e acampamentos de camponeses sem-terra. Do mesmo modo, visa-se 
debater acerca das distintas maneiras encontradas por esta juventude, para a continuidade de sua 
reprodução enquanto camponeses que são, dentre estas maneiras, destaca-se sua vinculação junto 
a movimentos sociais campesinos, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Para 
tanto, utiliza-se de discussões teóricas elencadas durante o desenvolvimento da pesquisa.  
 
Palavras-chave: Juventude; Campesinato; Reforma Agrária. 
  
INTRODUÇÃO  

O campo, historicamente encara o estereótipo, de um espaço não civilizado, 
selvagem, atrasado (CASTRO, et. al. 2009). Do mesmo modo, é encarada como o futuro 
para o campesinato, tendo este discurso reproduzido pelas famílias camponesas, assim 
como, pelos movimentos sociais campesinos (CASTRO, et. al. 2009). 

Todavia, as oportunidades e desafios que se apresentam à juventude camponesa, 
muitas vezes, aparentam ser contraditórios. Essas contradições revelam-se quando, para 

                                                           
58Discente do Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(UNIOESTE), campus de Marechal Cândido Rondon. Endereço eletrônico: 
jessyca_deavila@hotmail.com 

59 Professor dos cursos de Graduação e Pós-Graduação em Geografia da Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná (UNIOESTE), campus de Marechal Cândido Rondon. Endereço eletrônico: 
djoni_roos@yahoo.com.br. 



IX SIMPÓSIO PARANAENSE DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA FÓRUM REGIONAL DA ANPEGE – REGIÃO SUL “Ciência e Pesquisa Geográfica na Perspectiva Sul Brasileira” 
14 a 16 de Novembro de 2018  

a continuidade de sua reprodução, a juventude camponesa faz uso de mecanismos que 
também a afastam de sua realidade. Um desses mecanismos encontrados pela juventude 
camponesa, é o assalariamento, ou mesmo, a migração para centros urbanos.  

Entretanto, as escolhas realizadas pela juventude, mesmo que contraditórias, 
partem de uma realidade, muitas vezes, desigual. Para muitos jovens, o assalariamento 
ou mesmo a migração para espaços urbanos, é uma resposta direta contra sua 
subordinação parental. Subordinação esta, pautada em relações desiguais, presentes no 
interior do núcleo familiar camponês. Entre estas relações desiguais, destaca-se a 
hierarquização, subordinação patriarcal e questões de gênero.  

No entanto, essa mesma juventude, intrinsecamente relacionadas com situações 
contraditórias no interior de suas famílias, também é sinônimo de continuidade das lutas 
camponesas. Uma das inúmeras formas encontradas por estes jovens, para a sua 
reprodução social, é a continuidade da luta pela terra e por reforma agrária. 
Conjuntamente com movimentos sociais campesinos, em especial, com o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), muitos jovens camponeses reivindicam a 
realização da reforma agrária, e o direito de acesso e permanência na terra.  

É nos assentamentos conquistados pelos camponeses sob a organização dos 
movimentos sociais, principalmente do MST, e nos acampamentos de camponeses sem-
terra, que a juventude camponesa vai redesenhando seus caminhos. Caminhos estes que 
não se resumem apenas a saída definitiva do campo, ou a permanência neste. A juventude 
camponesa cria e recria mecanismos para sua permanência no campo, mesmo que para 
isso utilize-se de meios, muitas vezes, contraditórios.  

Diante disso, o presente trabalho está dividido em duas seções. A primeira sessão, 
serão destacados e debatidos os conceitos de campesinato e juventude, visando 
compreender de que juventude se trata e como a caracterizar. Na segunda sessão, serão 
abordadas as dificuldades e os caminhos encontrados por esta juventude, para sua 
reprodução enquanto sujeitos.  

Para ambas as sessões, as discussões serão respaldadas por referências 
bibliográficas consultadas ao longo do desenvolvimento da pesquisa de Mestrado, junto 
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ao Programa de Pós-Graduação em Geografia, na Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná – UNIOESTE, campus de Marechal Cândido Rondon/PR.  

DEBATES ACERCA DO CONCEITO DE CAMPESINATO E 
JUVENTUDE  

Compreender o conceito de campesinato, o que o mesmo representa, torna-se 
essencial para identificarmos o que é a juventude camponesa. Todavia, se deve ter claro 
que, não se pode delimitar padrões, pois, a realidade, corriqueiramente, não se encaixa 
nos mesmos (SHANIN, 2008).  

Quando é mencionado juventude, mais especificamente, juventude camponesa é 
necessário deixar claro de que sujeitos se está tratando. Não são meramente indivíduos 
entre determinada faixa etária, presentes em um ou outro lugar. Juventude camponesa vai 
além de um recorte etário e locacional.  

Para compreender o que é juventude camponesa, primeiramente, necessita-se do 
entendimento do conceito de campesinato. Para Moura (1986) o camponês pode se 
apresentar de diferentes maneiras, seja como proprietário de sua terra, seja como posseiro 
ou como alguns preferem caracterizar, como pequenos agricultores. É, portanto, um 
sujeito de diferentes nomenclaturas, mas ainda assim, camponês.  

Segundo Santos (1978) pode-se destacar nove pontos, de acordo com o quadro 1, 
sobre a caracterização camponesa, em termos de produção. Cada ponto apresentado 
possui sua especificidade na reprodução camponesa. Assim como, salienta a 
multifacetada estratégia de (r)existência camponesa frente a subordinação ou a 
expropriação da terra. 

Quadro 1- pontos característicos de uma produção camponesa 
1- Força de trabalho familiar É base para a (re)produção 

camponesa, tornando-se a família uma força 
coletiva. 

2- A ajuda mútua Utilizada em determinados 
momentos, expressa a união e compreensão 
entre os camponeses, de suas dificuldades. 
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3- O trabalho acessório Torna-se mecanismo para busca de 
renda monetária quando faz-se necessário, 
propiciando a manutenção como camponês. 

4- O trabalho assalariado Surge na unidade camponesa, quando 
se faz necessária maior mão-de-obra, em 
alguns ciclos de colheita ou plantio. 

5- A socialização camponesa Trata-se da inicialização da criança 
como membro do trabalho familiar, que 
poderá, futuramente, garantir a reprodução 
camponesa. 

6- A propriedade da Terra É a base para a reprodução familiar 
camponesa, seu meio de produção 
indispensável. 

7- Propriedade dos meios de 
produção 

Sejam estes mercadorias adquiridas 
ou mesmo desenvolvidas na própria unidade 
camponesa 

8- A jornada de trabalho O camponês faz sua própria jornada 
de trabalho. Utilizando-se mais ou menos 
horas diárias, dependendo da época do ano. 

9- A reprodução simples de sua 
produção 

Produz apenas para sua reprodução 
enquanto camponês e não para a acumulação 
semelhante à capitalista.  

Fonte: Santos, 1978.  
Segundo Oliveira (2007), além dos pontos mencionados no quadro 1, destaca-se 

ainda a chamada parceria. Visto que,  
a parceria - é outro elemento da produção camponesa decorrente da 
ausência de condições financeiras do camponês para assalariar 
trabalhadores em sua propriedade; assim ele, ao contratar um parceiro, 
divide com ele custos e ganhos; [...] da mesma maneira, a parceria pode 
ser a estratégia que os pequenos camponeses utilizam para ampliar a 
sua área de cultivo e consequentemente aumentar suas rendas 
(OLIVEIRA, 2007, p. 41, grifos do autor). 
 

Sendo assim, em termos de produção camponesa, encontra-se uma trama de 
características presentes no campo brasileiro e que compõem o cotidiano campesino no 
país. A característica explicitamente familiar, do trabalho e produção camponeses, são 
elementos de grande valia para a compreensão destes sujeitos. Neste ponto, destaca-se a 
socialização da criança como fator importante para a continuidade do campesinato. Já 
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que, através da socialização desta criança, e da inserção da mesma nos trabalhos 
desenvolvidos pela família, na unidade camponesa, e também em espaços comunitários, 
é que a mesma terá contato com as formas de produção camponesa e o convívio social.  

Para além disso, deve-se ter a compreensão de que o campesinato é uma classe 
social recriada, contraditoriamente, pelo sistema capitalista. Ou seja, deve-se reconhecer 
que o próprio sistema capitalista produz e reproduz, contraditoriamente, relações não 
capitalistas de produção (OLIVEIRA, 2007). Portanto,  

O campesinato deve, pois, ser entendido como classe social que ele é. 
Deve ser estudado como um trabalhador criado pela expansão 
capitalista, um trabalhador que quer entrar na terra. O camponês deve 
ser visto como um trabalhador que, mesmo expulso da terra, com 
frequência a ela retorna, ainda que para isso tenha que (e)migrar 
(OLIVEIRA, 2007, p. 11).  
 

O campesinato deve ser entendido como classe social que é reproduzida 
contraditoriamente no interior do sistema capitalista de produção. Tendo em vista que o 
“capital desenvolve de forma articulada e contraditória a produção camponesa. Isto quer 
dizer que [...] o camponês não é um sujeito social de fora do capitalismo, mas um sujeito 
social de dentro dele” (OLIVEIRA, 2001, p. 185). 

Nessa contradição criada e recriada pelo sistema capitalista, o qual utiliza-se de 
formas não capitalistas de produção, para acumulação de capital, o camponês se encontra 
em uma dualidade. Isso ocorre, segundo Moura (1986, p. 19), já que, “o camponês 
desempenha um contraditório papel que, de um lado, expressa a sua resistência em 
desaparecer e, de outro é resultado do próprio capitalismo que não o extingue”.  

Nessa constante contradição, ora o camponês é expropriado, ora busca formas 
para sua “recampenisação”. Mesmo que para tal, a migração seja o caminho viável 
(OLIVEIRA, 2007). Todavia, apesar da constante expropriação e, da mesma maneira, 
constantes lutas camponesas para sua permanência/retorno à terra, o campesinato não 
deixa de ser a classe social que é. Ou seja, se deve compreender “o campesinato como 
uma classe social e não apenas como um setor da economia, uma forma de organização 
da produção ou um modo de vida” (MARQUES, 2008, p. 58). Classe essa, como já 
mencionado, criada e recriada constantemente, e contraditoriamente pelo próprio sistema 
capitalista de produção.  



IX SIMPÓSIO PARANAENSE DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA FÓRUM REGIONAL DA ANPEGE – REGIÃO SUL “Ciência e Pesquisa Geográfica na Perspectiva Sul Brasileira” 
14 a 16 de Novembro de 2018  

Os camponeses, desse modo, recriam, contraditoriamente, condições para 
permanecerem ou adentrarem novamente à terra, a qual lhes fora expropriada. Isso se dá, 
muitas vezes, pela participação e organização nos movimentos sociais camponeses, 
presentes no país. Resultando em acampamentos e possíveis assentamentos rurais 
espalhados pelo Brasil.  

 
 

DELIMITANDO A COMPREENSÃO DE JUVENTUDE, JUVENTUDE 
CAMPONESA 

As abordagens sobre a juventude, mais especificamente, sobre a caracterização 
desta fase da vida humana, são variadas. Muito pelo fato de que, “Entende-se que a 
categoria jovem seja uma das mais complexas de definir entre as faixas etárias e 
momentos da vida humana. Isto por que se supõe que seja um período de transição e como 
tal se encontra em ambiente movediço e variável” (KUMMER; COLOGNESE, 2013, p. 
204). 

Diante dessa realidade, onde a juventude é tida como uma das fases mais 
complexas para caracterização, alguns autores e entidades recorrem a delimitação de faixa 
etária para compreender os limites da juventude. Entre as entidades, destaca-se a 
Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a qual 
reconhece como jovens aqueles em que o recorte etário entre 15 e 24 anos, abrangeria. 
Para isso, a UNESCO, utiliza-se como critério, o ingresso ao mercado de trabalho, que 
pode ocorrer por volta dos 15 anos de idade, e o final dos estudos formais, aos 24 anos, 
aproximadamente (OLIVEIRA; LIMA, 2017). Para outros, como Abramovay et al. 
(1998), o recorte etário mais adequado para delimitar juventude, é aquele que reconhece 
como jovens, os sujeitos que possuem entre 15 e 29 anos. Esse recorte, também é utilizado 
pelo Estatuto da Juventude. Documento oficial brasileiro, no qual constam direitos da 
juventude, além, do recorte etário reconhecido nacionalmente, 15 aos 29 anos.  

Todavia, vale destacar que a juventude, não é uma categoria homogênea. Tendo 
em vista que, a cultura brasileira e heterogênea e multifacetada, sendo assim, a juventude 



IX SIMPÓSIO PARANAENSE DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA FÓRUM REGIONAL DA ANPEGE – REGIÃO SUL “Ciência e Pesquisa Geográfica na Perspectiva Sul Brasileira” 
14 a 16 de Novembro de 2018  

também corresponde a essa diversidade. Há, portanto, uma diversidade de realidades 
sobre a juventude, ou as juventudes, do Brasil. Entre esta diversidade, encontra-se a 
juventude camponesa.  

Entretanto, ressalta-se que juventude camponesa, não corresponde a juventude 
rural. Tendo em vista que, “juventude rural” esconde uma gama de realidades distintas, 
vivenciadas pelos jovens presentes no espaço rural brasileiro. Já que, como a sociedade 
brasileira, envolta em sua diversidade cultural, o campo brasileiro também é 
multicultural, heterogêneo, multifacetado. De acordo com Paulo (2011, p. 73) “[...] antes 
de tudo, é necessário considerar, que o mundo rural, no qual esse jovem pertence, é 
heterogêneo, multifacetário e multidimensional, necessitando ser entendido em sua 
especificidade”. Da mesma maneira, “[...] juventude rural como categoria aglutinadora 
de identidades carrega a perspectiva homogeneizadora que esconde a diversidade dos 
povos, territórios, modos de vida e de produção” (CASTRO; BARCELLOS, 2015, p. 567, 
grifo dos autores). É nesta aglutinação de realidades distintas que, juventude rural, 
esconde a identidade de juventude camponesa. Haja visto que,  

A juventude camponesa carrega em si traços que a diferenciam de 
outras juventudes. Estes traços são definidos pela maneira como se 
relacionam com os meios de produção, pois os jovens camponeses são 
incorporados desde cedo no trabalho familiar. Logo, os vínculos e a 
relação com a terra é o pressuposto da distinção da juventude camponesa (TAQUES, 2016, p. 38, grifo nosso).  
 

Portanto, entende-se como juventude camponesa, aquela cuja realidade está 
intrinsicamente interligada com as formas de produção camponesas, assim como, com o 
trabalho familiar e a convivência comunitária. Da mesma maneira, também são 
compreendidos como jovens camponeses, os sujeitos diretamente relacionados à luta pela 
terra, presentes nos espaços de reivindicação e luta por reforma agrária, como os 
assentamentos rurais e os acampamentos de camponeses sem-terra. 

DESAFIOS E CONTRADIÇÕES PARA A REPRODUÇÃO 
DA JUVENTUDE CAMPONESA 
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Constantemente, o jovem a acionado, nos discursos das famílias camponesas e 
dos movimentos sociais campesinos, como sendo o futuro para a reprodução do 
campesinato (CASTRO, et. al., 2009). Todavia, há situações que questionam tais 
discursos. Não se pode negar, portanto, os desafios postos à essa juventude, já que, 
“pensar a juventude é também abordar o conjunto de problemas enfrentados e as 
expectativas de como resolvê-los” (STROPASOLAS, 2007, p. 281).  

Ora pelos estigmas impostos pela sociedade, sobre o espaço rural, como sendo 
sinônimo de atraso, outrora, pela subordinação encontrada no interior da própria família 
camponesa, os jovens se encontram entre a decisão de partir ou permanecer no campo. E 
o peso das relações sociais vividas cotidianamente, possui papel significativo nessa 
decisão.  

Tendo em vista que, o “jovem rural carrega o peso de uma posição hierárquica de 
subalternidade, ou seja, uma categoria percebida como inferior nas relações de hierarquia 
estabelecidas na família, bem como na sociedade” (CASTRO, et.al. 2009, p. 39, grifo do 
autor). Essa subalternidade ultrapassa os limites da unidade camponesa, chegando até em 
espaços de convivência.  

A subalternidade carregada cotidianamente pela juventude, cria relações 
conflitivas no interior das unidades. Relações conflitivas que, por vezes, acarretam no 
abandono do campo, por parte de alguns jovens. Estas relações, são frutos das 
características intrínsecas à família camponesa, como destaca Paulo (2011, grifo da 
autora) são “[...] duas importantes características do grupo doméstico camponês: sua 
estabilidade e seu alicerce patrimonial que coloca a terra como importante para existência 
e continuidade do grupo. Sendo assim, a família é patriarcal, indivisa e patrimonial”.  

A subalternidade da juventude, também está diretamente correlacionada com o 
caráter patriarcal da família camponesa, assim como, as relações hierárquicas. A 
hierarquização familiar, centro na figura paterna, o poder de decisão sobre a unidade 
camponesa. Ou seja, “o homem adulto (pai) é a autoridade máxima dentro do grupo 
doméstico. Essa autoridade está fundamentada na cultura patriarcal e ao fato dele 
ser detentor do saber agrícola que transforma a terra em terra de trabalho” 
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(WEISHEIMER, 2007, p. 242, grifo nosso). Possuidor do poder de decisão e detentor do 
conhecimento agrícola, o homem, na figura paterna, colabora para a perpetuação de 
relações desiguais no interior do núcleo familiar camponês.  

A estrutura patriarcal, encontrada não apenas no interior da família camponesa, 
mas, como em toda sociedade brasileira, é base para relações desiguais no campo. Entre 
estas relações desiguais, destaca-se a aparente ausência de participação da juventude nos 
processos de gerenciamento das unidades. Essa não participação da juventude, nos 
processos de gerenciamento das unidades, corrobora com a afirmação de Castro et. al. 
(2009, p. 46, grifo das autoras) onde as autoras salientam que “o jovem é percebido como 
pouco confiável, ainda que assuma posição de destaque nos discursos sobre a 
continuidade da agricultura familiar e camponesa”. 

Diante dessa subordinação parental, presente no interior das unidades 
camponesas, as relações de gênero chamam a atenção. Historicamente, no campo 
brasileiro, o trabalho feminino é encarado como subalterno, isso se deve, as construções 
sociais de masculino e feminino, ou seja, de gênero (SAFFIOTI, 2015). A invisibilidade 
do trabalho feminino, no campesinato, deriva, em partes, da forma que é conduzida a 
socialização das jovens camponesas. Como fica explícito,  

ao fato de a sua socialização ser dirigida para a realização do trabalho 
doméstico. Dessa forma [...] sua participação no trabalho agrícola como 
complementar e subordinado ao trabalho masculino, o que reforça a 
desvalorização da força de trabalho feminina no contexto de relações 
sociais de gênero que se caracteriza por uma distribuição desigual de 
poder e oportunidades, neste caso, no interior da família 
(WEISHEIMER, 2007, p. 243). 
 

Há, uma delimitação construída socialmente, sobre o trabalho feminino no meio 
rural. Da mesma maneira, as questões de gênero são muito marcantes, desde o não 
reconhecimento do trabalho feminino como indispensável para a reprodução da família 
camponesa, até a negação das jovens camponesas, como capazes para gerenciar a unidade 
familiar.  
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Todavia, não apenas as relações desiguais presentes no interior do núcleo familiar 
camponês, influenciam as decisões tomadas pelos jovens. Entre os caminhos de 
permanecer ou partir do campo, os jovens encontram a dificuldade de reproduzirem-se 
enquanto camponeses, pela ausência de garantia de acesso à terra. A não realização no 
Brasil, até os dias atuais, de uma ampla e efetiva reforma agrária, é considerada, a negação 
para muitos jovens, de sua permanência no campo.  

Mesmo para os jovens, filhos de assentados, o acesso à terra lhes é dificultado. 
Muito pelo fato de que, os assentamentos rurais não foram pensados para atender as 
necessidades de famílias além daquelas dos seus pais (OLIVEIRA; FELICIANO, 2016). 
Haja visto que, as unidades camponesas dos assentamentos, conhecidas também como 
lotes, não atendem (em muitos casos) ao módulo fiscal da região em que estão inseridos. 
Dificultando assim, não somente a manutenção de novas famílias na unidade, mas, 
também, da família originalmente beneficiada. Ou seja, não atender ao módulo fiscal, 
corresponde, de certa maneira, à inviabilização da reprodução dos jovens camponeses nas 
unidades camponesas dos assentamentos. O que leva, muitos jovens camponeses e 
camponesas a buscarem na migração para espaços urbanos, através do assalariamento, 
sua independência perante a família, assim como, sua oportunidade para reprodução 
social.  

Outro caminho encontrado pela juventude camponesa, constitui-se na vinculação 
destes sujeitos aos movimentos sociais campesinos, com destaque para o MST. No 
engajamento na luta pela terra e por reforma agrária, a juventude camponesa encontra a 
possibilidade da conquista de sua autonomia, reconhecimento e formação política nos 
espaços que passa a frequentar. Sendo assim,  

A participação dos jovens em ocupações de terra, acampamentos, 
mobilizações, atos públicos [...] em muitos casos, envolve um processo 
de formação de lideranças nas áreas de acampamentos e assentamentos, 
ou ainda, de formação de militantes para as organizações sociais do 
campo. [...] ser militante do MST, por exemplo, está associado também 
à possibilidade de acesso à cultura, por meio de cursos e viagens, 
organizados pelo movimento (CASTRO, et. al., 2009, p. 58).  
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A vinculação da juventude camponesa, junto aos movimentos sociais, permite a 
estes sujeitos não apenas a possibilidade de acesso e permanência na terra. Mas, também, 
sua reprodução enquanto cidadãos. Abrindo caminhos para o acesso à educação, cultura 
e representatividade política, muitas vezes não encontrados fora dos espaços de 
reivindicação social.  

Diante disso, percebe-se que, apesar das dificuldades enfrentadas pela juventude 
camponesa, estes jovens buscam mecanismos que possibilitem sua reprodução. Alguns 
destes caminhos podem ser percebidos como contraditórios, como por exemplo, o 
assalariamento, outros, como a vinculação junto aos movimentos sociais, possibilitam 
não apenas sua permanência na terra, mas sua formação humana.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
A juventude camponesa, enfrenta cotidianamente, diversos e distintos desafios 

para sua reprodução. Desafios estes, que podem ser engendrados no núcleo familiar das 
unidades camponesas, ou, que refletem a precariedade de algumas políticas públicas, 
como a reforma agrária.  

No interior das unidades camponesas, a juventude enfrenta relações desiguais, 
diretamente correlacionadas com a dominação patriarcal ainda presente no campo 
brasileiro. Dentre estas relações desiguais, e por muitas vezes conflitivas, encontram-se 
as relações hierárquicas e de gênero, ressaltando a invisibilidade dos sujeitos jovens e do 
trabalho feminino nas unidades camponesas.  

É diante de desafios como estes, que a juventude camponesa busca novos 
caminhos para a continuidade de sua reprodução. Seja por caminhos contraditórios, como 
a migração para espaços urbanos, em busca do assalariamento, ou na vinculação junto à 
movimentos sociais campesinos, estes jovens vão redescobrindo novas possibilidades e 
reinventando sua reprodução social.  
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PRESSUPOSTOS PARA A GESTÃO PÚBLICA 
 

Caio Cezar Cunha60 
 
Eixo Temático: Geografia, território e questão agrária 
RESUMO EXPANDIDO 

A presente elaboração tem como base as pesquisas já realizadas no ano de 2014: “Proposta 
de readequação da abrangência territorial dos Centros de Referência da Assistência Social 
(CRAS) em Londrina-PR” e do ano de 2018: “Vigilância Socioassistêncial e Informação 
Geográfica no Município de Londrina-PR” para dar continuidade à discussão de um tema de 
relevância dentro da ciência geográfica bem como no estudo de metodologias aplicadas a gestão 
das políticas sociais. 

As duas pesquisas citadas foram responsáveis pelo aprimoramento ao acesso a 
informações socioeconômicas da Secretaria de Assistência Social de Londrina. A primeira 
pesquisa, inicia com uma proposta para readequar as áreas de abrangência dos CRAS do 
munícipio aos setores censitários do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) 
viabilizando o acesso a dados socioeconômicos de Londrina pela gestão dos serviços 
socioassistenciais. Com os resultados alcançados, na pesquisa posterior foi possível utilizar-se 
dessa nova abrangência (que passou a entrar em vigência no ano de 2015) para produzir 
informações territoriais e garantir que a Secretaria de Assistência Social pudesse efetuar sua 
gestão pautada em dados representados cartograficamente no território, bem como cumprir com 
as obrigações impostas na Lei 12.435 de 2011 que inclui a vigilância socioassistêncial61 como 
objetivo da Política de Assistência Social em todo o Brasil. 

O caminho percorrido e os resultados alcançados com as pesquisas foram um importante 
marco na gestão das informações da Secretaria e possibilitou o acesso a informações territoriais, 
no entanto informações coletadas de institutos de pesquisa como o IBGE carregam grande 

                                                           
60 Geógrafo, Doutorando em Geografia pelo departamento de Geociências da Universidade Estadual de 
Londrina. caioccunha89@gmail.com 
61 Passa a caracterizar como uma das funções da Política de Assistência Social e tem por objetivo apoiar as 
atividades de planejamento, organização e execução de ações que são desenvolvidas pela gestão dos 
serviços, bem como realizar o monitoramento e a avaliação do fluxo de trabalho, produzindo, 
sistematizando e analisando informações territorializadas. 
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agregado de informações, mas não conseguem detectar aspectos mais subjetivos da demanda 
populacional, bem como, muitas vezes acabam generalizando as informações e mascarando dados 
locais – importantíssimos no entendimento efetivo de um território. Não é problemático trabalhar 
com universo de dados de institutos de pesquisa e representa-los territorialmente como foi feito 
na pesquisa mencionada. É um avanço, mas um avanço limitado. É apenas o “ponta pé” inicial 
para conhecer as especificidades gerais do território. 

É neste sentido que propomos um estudo que busca compreender as práticas da ciência 
popular afim de levantar suas características e propor uma metodologia da qual tenha como foco 
traduzir suas ações indenitárias para as esferas da gestão. 

Os meios para viabilizar o presente estudo já são presentes nas falas de assistentes sociais, 
geógrafos e antropólogos. O debate acerca da ciência popular já vem a alguns anos ganhando 
forma na América Latina e Europa, entende-se por essa ciência o conhecimento que partiu do 
empírico, ou fundado no senso comum, o conhecimento popular parte do chão, das vivências. 
Segundo Borda (1999, p. 45) “[...] este conhecimento não é codificado segundo os padrões da 
forma dominante e, por esta razão, é menosprezado como se não tivesse o direito de articular-se 
e expressar-se em seus próprios termos”. A ciência popular possui sua própria racionalidade e 
estrutura de causalidade, é por isso que podemos afirmar que carrega mérito e validade científica. 

Para um órgão público desempenhar o papel de gestão coerente com a real demanda do 
território gerido, é necessário conhecimento mais próximo da população e de suas práticas. Pois 
como afirma Dirce Koga (2003, p.49) “[...] é preciso enxergar mais profundamente o que se passa 
no chão das desigualdades, onde figuram situações concretas de vida recheadas de enclaves, mas 
também de potências”. As potências precisam ser levantadas, elas ressuscitam a potência local e 
dão subsídios para o aperfeiçoamento do local baseado no real. 

Evidentemente, a pesquisa apresenta um desafio para a ruptura de ações que já se 
encontram enraizadas dentro dos órgãos públicos. A metodologia mais próxima que se encontra 
hoje dentro das práticas de governo giram entorno da gestão participativa, e é dela que partiremos 
para subsidiar as propostas para um modo de trabalhar com o conhecimento local. Essa não é uma 
tarefa fácil, mas também não impossível, Santos (1999, p. 11) já afirmava que “[...] não podemos 
realmente oferecer as fórmulas de entendimento do local. Oferecemos um quadro geral de 
reflexão a ser refeito localmente [...] as combinações locais são múltiplas”. E é dentro dessa 
questão que apresentaremos um quadro de reflexão para trabalhar as formas de gestão 
participativa para alcançar uma metodologia de traduzir as demandas locais aos órgãos gestores, 
e assim poder desenvolver um planejamento mais estratégico e efetivo de suas ações. 
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PERMANÊNCIA NO CAMPO DOS AGRICULTURORES 
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Eixo Temático: Geografia, território e questão agrária 
 
RESUMO EXPANDIDO 
 
 A partir da década de 1970, a microrregião de Maringá sofreu o processo de 
modernização agrícola, o qual resultou na substituição da cultura do café pela cultura da 
soja, do milho e do trigo. Com isso, não somente o Paraná, como também o Brasil, perde 
a função de cultivar alimentos para o consumo interno e passa a produzir commodities. 
Segundo Fleischfresser (1988), essa modernização não ocorreu de forma homogênea no 
Paraná, pois a utilização da tecnologia introduzida no processo de produção agrícola 
depende das condições do meio físico e/ou recursos. 
 Essa modernização da agricultura, resultou à agricultura familiar a tendência de 
diversificação da atividade agrícola e não-agrícola. Nos dias atuais, a tendência da 
pequena propriedade familiar continua sendo o da diversificação da atividade agrícola, 
assim como também de atividade não-agrícola, a denominada pluriatividade. O 
significado geral de pluriatividade é “O da diversificação das formas de organização na 
agricultura, com multiplicação de estratégias complementares de reprodução dos 
agricultores” (ALENTEJANO, 2001, p. 157). 

Justifica-se o estudo sobre a pluriatividade, pelo fato de que, além de representar 
um fenômeno recente que atinge a agricultura familiar no Brasil, este ainda não foi 
estudado com uma abordagem geográfica na região de Maringá. Diante disso, há uma 
lacuna para compreender como esse processo atinge essa parte do território paranaense.  
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 Diante disso, essa pesquisa tem como objetivo estudar a pluriatividade 
desenvolvidas pelos agricultores familiares nos municípios pertencentes à microrregião 
de Maringá. 
 Como procedimento metodológico, será realizado revisão bibliográfica 
relacionada à temática, assim como também a pesquisa de campo, utilizando-se como 
instrumentos de coleta de dados o questionário e a entrevista. Pois de acordo com 
Graziano da Silva (1999), para o estudo da pluriatividade (dessa variável), é necessário 
analisar as famílias residentes no meio rural.  
 Espera-se que ao final da pesquisa em curso permita deixar claro esse fenômeno 
da pluriatividade nos municípios dessa microrregião de Maringá. E que se confirme a 
hipótese de que, nessa microrregião, formados pelos municípios de Mandaguari, 
Marialva, Maringá, Paiçandu e Sarandi, as diversificações das atividades pelos 
agricultores familiares não são homogêneas.  
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Eixo Temático: Bacias hidrográficas em escalas de análise diferenciadas em áreas 
urbanas e rurais 
 
Resumo: O presente trabalho deriva de parte dos estudos realizados em pesquisa de mestrado, 
cuja dissertação se intitula “A dinâmica hidrológica fluvial em bacias hidrográficas com 
diferentes taxas de impermeabilização do solo em Guarapuava-PR”. Este artigo tem por objetivo 
apresentar a relação entre a renda dos habitantes e a área impermeabilizada, nos bairros da cidade 
de Guarapuava, inseridos na bacia hidrográfica do rio Cascavel – BHC. Para este estudo, realizou-
se o mapeamento das áreas impermeabilizadas na área da BHC, por meio de técnicas de 
geoprocessamento e produtos do sensoriamento remoto. Utilizando-se de dados sobre a renda da 
população de Guarapuava, por bairro, as categorias de renda e sua proporção relativa para cada 
um destes.  O cruzamento destas informações levaram ao estabelecimento de um coeficiente de 
correlação linear para medir o grau da intensidade da associação linear existente entre duas 
variáveis quantitativas, a área impermeabilizada e a renda da população nos bairros inseridos na 
BHC. Desta maneira percebeu-se que quanto maior o nível de renda nos bairros, maior é a área 
impermeabilizada. 
 
Palavras-chave: Cobertura do solo; Renda; Bacia hidrográfica.   
Introdução  

A ocupação das áreas urbanas é crescente em países considerados 
subdesenvolvidos, ocorrendo cada vez mais de maneira desordenada, especialmente nas 
áreas onde a população é de baixa renda66. E cada vez mais, há uma preocupação com os 
impactos que esta forma de organização espacial (cidades) pode produzir ao meio. A 
carência de planejamento, que dê conta de promover um certo equilíbrio entre a sociedade 
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Socioeconômicos - DIEESE que, calcula, mensalmente, o Salário Mínimo Necessário, levando em conta o 
que está na constituição federal, “que o salário mínimo deve atender as necessidades básicas do trabalhador 
e de sua família e cujo valor é único para todo o país.” Tomando por base o Decreto Lei nº. 399 de 30 de 
abril de 1938, o qual estabelece que o gasto com alimentação de um trabalhador adulto não pode ser inferior 
ao custo da Cesta Básica de Alimentos. A família considerada para o cálculo é composta por 2 adultos e 2 
crianças. (DIEESE, 2016). Em janeiro de 2010 o valor calculado era de R$ 1.987,26, cerca de 3,9 vezes o 
valor do salário mínimo nacional oficial de R$ 510,00, portanto, considera-se, neste trabalho, como baixa 
renda, salários inferiores a 3 salários mínimos oficiais.  
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e o espaço por ela apropriado, como obras de infraestrutura viária, sanitária, habitacional, 
produtiva, entre outras, é um dos maiores problemas no meio urbano. 

No contexto capitalista a terra urbana tem sofrido constante valorização, fato que 
dificulta o acesso à moradia pelas populações de baixa renda, impulsionando as 
ocupações irregulares, uma vez que essas pessoas são expropriadas dos meios de que lhes 
proporcione uma vida digna, elas procuram formas de moradia que tenham o menor custo, 
assim, cada vez mais, tem-se ocupações de áreas públicas, especialmente as áreas de 
preservação permanente, sejam elas morros ou fundos de vales. 

Por sua vez, a pressão de mercado e da sociedade sobre o poder público, faz com 
que este busque responder a tal pressão por meio da implementação de políticas públicas. 

Neste sentido, a legislação brasileira, favorece o processo de regularização 
fundiária prevendo, inclusive, a execução de obras de infraestrutura básica, que 
assegurem o fornecimento de serviços de saneamento básico, energia elétrica, 
estruturação de vias de acesso, como meios para garantir as condições adequadas de 
moradia (BRASIL, 2008). 

Essa forma de alteração da cobertura da terra, trocando a cobertura vegetal por 
obras que ora impermeabilizam o solo, ora o deixam exposto à erosão, alteram 
significativamente os componentes do ciclo hidrológico natural. 

Pavimentos e edificações que tornam o solo impermeável e a canalização para 
escoamento pluvial, afetam a dinâmica hidrológica local pela redução dos espaços de 
infiltração da água das precipitações, consequentemente, o volume que não infiltra, 
percorre a superfície impermeabilizada, aumentando o escoamento superficial e a 
velocidade de escoamento e diminuindo o tempo de deslocamento da água das vertentes 
até o canal fluvial, o que pode proporcionar alagamentos e inundações. 

Neste trabalho buscou-se investigar se existe, e em que medida, uma relação entre 
a renda da população e a taxa de impermeabilização nos bairros da cidade de Guarapuava-
PR, inseridos na bacia hidrográfica do rio Cascavel – BHC (Figura 1). 

Para investigar essa relação foram necessários a obtenção de alguns dados, como 
o índice de impermeabilização do solo na área abrangida pela BHC, além da organização 
dos dados sobre a renda da população do último censo demográfico (2010), realizado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

Figura 1 - Localização da bacia hidrográfica do rio Cascavel – Guarapuava – PR 
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 Organização: Emerson de Souza Gomes, 2013 
 

Os materiais e procedimentos realizados para a obtenção dos referidos dados serão 
detalhados na sequência do texto. Assim como também apresentar-se-á os próprios dados 
e suas análises e discussão.  
 
Materiais e procedimentos metodológicos 
 

Para a obtenção das áreas impermeabilizadas dos bairros inseridos na BHC, 
elaborou-se carta de cobertura do solo na BHC (Figura 2). Este mapeamento é resultante 
do processo de classificação de imagem orbital. Foram necessários os seguintes materiais 
e procedimentos para execução desta etapa: 

1. Utilizou-se de imagem orbital do sistema RapidEye, captada no dia 
27/09/2011, abrangendo a área urbana de Guarapuava e seu entorno, nas 
bandas espectrais azul, verde e vermelho, com resolução espacial de 5x5 m, 
cedida pelo Laboratório de Estudos do Ambiente, Cultura e Desenvolvimento 
Local – Lecad da Unicentro, em meio digital. 

Figura 2 – Cobertura do solo na bacia hidrográfica do rio Cascavel – Guarapuava – PR 
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Organização: Emerson de Souza Gomes, 2013 

 

2. Classificação supervisionada da imagem orbital por meio do software 
SPRING, utilizando a ferramenta de classificação pixel a pixel e o método da 
Máxima Verossimilhança (MAXVER), no qual a distribuição dos valores da 
imagem em uma área de treinamento é descrita por uma função de densidade 
de probabilidade estimada com base na estatística Bayesiana (CERQUEIRA; 
ALVES, 2010). 

3. Estabelecimento das classes de cobertura e ocupação do solo na BHC 
pautando-se nos trabalhos de Campana e Tucci (1994), Menezes Filho e Tucci 
(2012). Estabeleceu-se, para o mapa de cobertura de solo da BHC, as classes: 
Vegetação Arbórea/Arbustiva (áreas com vegetação composta de árvores e/ou 
arbustos), Vegetação Rasteira/Cultura (áreas com vegetação gramínea e/ou 
culturas agrícolas temporárias), Solo Exposto (áreas com solos desprovidos de 
cobertura vegetal), Lagoa/Banhado/Áreas Úmidas (áreas com lagoas e/ou 
banhados, e áreas com solos úmidos sujeitas a enchentes ou inundações) e 
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Área Construída (áreas com presenças de residências, edifícios institucionais, 
galpões industriais/comerciais, vias pavimentadas, entre outros). 

4. A partir do mapeamento da cobertura e ocupação do solo na BHC, seguiu-se 
para a identificação das áreas impermeabilizadas, estabelecendo sua 
proporção na BHC e nos bairros nela inseridos. Utilizou-se como parâmetro a 
área ocupada pela classe “Área Construída” do mapeamento. 

A área impermeabilizada corresponde, portanto, à porção da bacia onde existem 
edificações e pavimentações que cobrem o solo com material impermeabilizante, onde a 
precipitação escoa para uma área permeável.  

Em relação à determinação da renda dos habitantes de cada bairro inseridos na 
BHC, foram necessários os seguintes procedimentos: 

1. Organizar e tabular dados sobre as classes de renda dos setores censitários 
agrupando-os para cada bairro de Guarapuava de acordo com informações do 
Censo Demográfico de 2010 do IBGE, disponibilizadas através do Sistema 
IBGE de Recuperação Automática – SIDRA disponível no endereço 
eletrônico http://sidra.ibge.gov.br; 

2. No software Spring realizou-se operações para se obter a área de cada bairro 
de Guarapuava, bem como o índice de área construída (área impermeável) 
dos mesmos; 

3. A partir da organização dos dados da renda e a da área impermeabilizada de 
cada bairro inserido na BHC, organizou-se tabelas e gráficos para verificar as 
possíveis correlações entre estes dados. 

4. A partir das tabelas e dos gráficos gerados realizou-se a interpretação e análise 
das informações. 

As informações geradas pelo cruzamento dos dados obtidos entre o resultado do 
mapeamento da cobertura do solo na BHC, extraindo-se deste, a área impermeável e, os 
dados de renda organizados por bairro da cidade de Guarapuava-PR, foram organizados 
em um quadro. Seu contexto e análise apresenta-se a seguir. 

 
 

A RENDA E A ÁREA IMPERMEABILIZADA NOS BAIRROS DE 
GUARAPUAVA -PR 
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O mapeamento da cobertura do solo na BHC demostrou que um pouco mais de 

40% de sua área é ocupada por áreas construídas. Enquanto a cidade de Guarapuava tem 
mais de 80% do seu território drenado pela bacia. Os bairros da cidade possuem diferentes 
graus de impermeabilização. 

No quadro 1 apresenta-se, a distribuição da renda de acordo com a definição do 
IBGE no censo de 2010. 

 
Quadro 1 – Classes de renda agrupadas e a proporção de AI por bairro em Guarapuava 
Bairros AI (%) Sem rendimento a 3 

SM (%) 
+ de 3 a 10 SM 

(%) 
+ de 10 SM 

(%) 
Centro 91,64 41,51 43,64 14,85 
Conradinho 81,82 87,2 12,45 0,35 
Trianon 81,07 50,75 37,84 11,41 
Bonsucesso 80,99 72,07 24,92 3,01 
Primavera 78,5 89,14 10,61 0,25 
Batel 78,45 66,18 29,19 4,63 
Dos Estados 72,91 64,12 31,23 4,65 
Santa Cruz 71,06 62,28 31,59 6,13 
Vila Bela 68,98 90,94 8,64 0,42 
São Cristóvão 66,86 83,69 15,57 0,74 
Santana 64,88 77,78 19,51 2,71 
Alto da XV 54,31 60,29 33,88 5,83 
Morro Alto 51,45 90,65 8,68 0,67 
Boqueirão 48,94 88,56 10,95 0,49 
Industrial 46,57 95,23 4,65 0,12 
Vila Carli 45,6 86,99 11,98 1,03 
Jardim das Américas 36,67 97,30 2,60 0,10 
Cascavel 36,25 89,39 10,19 0,42 
Jordão 24,74 98,64 1,36 0,00 
Vassoural 21,27 95,34 4,24 0,42 
Aldeia 20,17 92,82 6,87 0,31 
Araucárias 19,28 95,28 3,78 0,94 
Alto Cascavel 18,89 96,07 3,60 0,33 
Olarias 17,2 94,54 5,46 0,00 
Imóvel Morro Alto 15,76 92,76 6,87 0,37 
Mediana 51,45 89,14 10,61 0,49 
Legenda:        Bairros localizados no fundo de vale da BHC. 

Fonte: IBGE, 2011. Organização: Emerson de Souza Gomes, 2013.  
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O IBGE separa as categorias de renda com base na quantidade de salário mínimo67 
- SM: até ½ SM; mais de ½ a 1 SM; mais de 1 a 2 SM; mais de 2 a 3 SM; mais de 3 a 5 
SM; mais de 5 a 10 SM; mais de 10 a 15 SM; mais de 15 a 20 SM; mais de 20 SM; e sem 
rendimento (IBGE, 2011). Os dados tabulados referem-se à renda da pessoa responsável 
por domicílio. Na tabulação dos dados optou-se em agrupar algumas faixas salariais e 
trabalhar com apenas três, portanto, no quadro 1 apresenta-se a faixa dos Sem Renda até 
3 SM; de 3 a 10 SM; e mais de 10 SM, considerando que para nossa análise considera-se 
como baixa renda a que vai até 3 SM oficiais e para otimizar a organização dos mesmos. 

A maior parte das pessoas responsáveis pelos domicílios em Guarapuava 
(80,73%) possuíam renda nas categorias entre os sem rendimento e de até 3 salários 
mínimos, portanto de acordo com o critério adotado neste trabalho, de baixa renda. 

Uma parte da população da cidade está concentrada nos bairros: Aldeia, Industrial, 
Primavera, Vila Bela, Vila Carli, Alto Cascavel, Cascavel, Jardim das Américas, que se 
localizam na área de fundo de vale do rio Cascavel, onde mais de 85% de seus habitantes 
possuíam renda de até 3 SM. Nestes bairros, viviam cerca de 48.000 habitantes, que 
representavam um pouco mais de 33% da população total da cidade de Guarapuava. 

Dos bairros supracitados apenas o Primavera possuí uma Área Impermeabilizada 
- AI considerada elevada (78,5%), no entanto, este e todos os outros sete, são os que 
apresentam uma maior ocorrência de desastres naturais, (ALMEIDA et al, 2013) 
principalmente os decorrentes dos eventos de inundações, pois, situam-se nos fundos de 
vale68 do rio Cascavel e seus afluentes, justamente áreas que concentram as águas 
escoadas superficialmente das áreas impermeabilizadas, que estão à montante (Figura 3). 

A partir destas análises buscou-se estabelecer uma correlação entre os dados de 
renda e AI. Para tal, agregou-se as classes de renda, conforme demonstrado no quadro 1 
e representou-se em gráficos (Figura 4). 

Observou-se que na faixa dos sem renda até 3 salários mínimos, há um coeficiente 
de Pearson69 de: -0,7258 (R2=0,5268). Segundo Barbetta (2003) este valor indica uma 

                                                           
67 No Censo Demográfico de 2010, o valor do salário mínimo nacional era de R$ 510,00. 
68 Fundo de vale pode ser considerado como o ponto mais baixo de um relevo, por onde escoam as águas 
das chuvas, formando uma calha que recebe a água proveniente de suas vertentes (CUNHA, 2011). 
69 O coeficiente de correlação linear de Pearson mede o grau da intensidade da associação linear existente 
entre duas variáveis quantitativas, independente da unidade de medida dos dados. O valor deste coeficiente, 
R, estará no intervalo de -1 a 1. Será tão mais próximo de 1 ou -1, quanto mais forte for a correlação dos 
dados observados. É classificada em perfeita =1; forte positiva ou negativa = ± 0,8 ≤ R < 1; moderada 
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força de correlação negativa moderada, isto significa que a reta de tendência tem uma 
direção descendente, onde quanto maior a proporção de pessoas com renda na faixa de 0 
a 3 SM há uma propensão de a AI ser menor. Ou seja, parte-se do princípio que pessoas 
com baixa renda têm menos poder aquisitivo para construir/edificar um terreno e 
consequentemente a área impermeável seria menor. Outro fato, é que nestes bairros 
também há uma menor cobertura de pavimentações nas vias e nos terrenos onde estão as 
habitações. 

 
Figura 3 – Bairros de Guarapuava-PR situados na bacia hidrográfica do rio Cascavel 

 
Organização: Emerson de Souza Gomes, 2018 

 
Figura 4 – Gráficos de correlação entre faixas de renda e AI nos bairros da cidade de 

Guarapuava-PR inseridos na BHC 

                                                           
positiva ou negativa = ± 0,5 R < 0,8; fraca positiva ou negativa = ± 0,1 ≤ R < 0,5; ínfima positiva ou 
negativa = ± 0 ≤ R < 0,1; e nula = 0. (BARBETTA, 2003) 
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 Fonte: IBGE, 2010, 2011. Organização: Emerson de Souza Gomes, 2013. 
 

AI = -1,1333R + 145,13R² = 0,5268

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

40 50 60 70 80 90 100

AI (
%)

0 a 3 SM (%)

AI = 1,4971R + 28,994R² = 0,5614

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

AI (
%)

+ de 3 a 10 SM (%)

AI = 3,9468R + 42,27R² = 0,3547

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 2 4 6 8 10 12 14 16

AI (
%)

+ de 10 SM (%)(c) 

(b) 

(a) 



IX SIMPÓSIO PARANAENSE DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA FÓRUM REGIONAL DA ANPEGE – REGIÃO SUL “Ciência e Pesquisa Geográfica na Perspectiva Sul Brasileira” 
14 a 16 de Novembro de 2018  

Pode-se concluir, a partir destas correlações, que existe uma tendência de que em 
bairros onde o nível de renda é mais baixo haver menos áreas impermeabilizadas, sendo 
o contrário também verdadeiro. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise realizada permitiu observar que a maioria dos bairros são habitados por 
pessoas que possuem uma baixa renda, e estes são a maioria70, pois, na cidade 80,73% 
das pessoas responsáveis pelos domicílios tinham uma renda nas categorias entre os sem 
rendimento e os que possuíam até 3 salários mínimos (IBGE, 2010). 

Observou-se em campo, deficiência na infraestrutura de drenagem urbana, 
principalmente nos bairros situados na porção inferior e no fundo de vale da bacia 
hidrográfica do rio Cascavel, que carecem de um sistema que possa dar conta de receber 
a carga de escoamento que provém da área a montante. Área, esta, onde se localizam boa 
parte dos bairros que possuem elevados índices de AI, como o Centro (91,64%), o 
Conradinho (81,82%) Trianon (81,07%), o Santa Cruz (71,06%), o Santana (64,88%), os 
quais, estão sobre as nascentes de afluentes como os arroios Carro Quebrado, Barro Preto 
e Engenho. No entanto, mesmo estes bairros centrais e pericentrais, sofrem com 
alagamentos devido à canalização dos cursos d’água que, em eventos pluviométricos, não 
são suficientes para escoar o volume de chuva. 

Além disso, o sistema de drenagem urbana da cidade como um todo, tem a 
características de “esconder” os rios que percorrem o trecho urbano com obras de 
canalização fechada, principalmente nos bairros mais consolidados e mais próximos ao 
centro da cidade, predominando a errônea concepção de que “a melhor drenagem é aquela 
que escoa a água da chuva o mais rápido possível para jusante” (TUCCI, 2007, p. 185). 

A relação entre a AI e a renda, tende a ser desfavorável às populações de baixa 
renda, uma vez que estas, não possuem os meios necessários para habitar as áreas com 
infraestrutura adequada à moradia urbana, além de que o atendimento do poder público 
quanto a realização desta infraestruturas, como as vias de acesso pavimentadas e rede de 
drenagem, por exemplo, não acontece. No entanto, mesmo não sendo responsáveis pela 
alta impermeabilização na BHC, esses habitantes sofrem o seu efeito negativo. 
                                                           
70 Entre os vinte e cinco bairros da cidade de Guarapuava, apenas o Centro (41,50%) e o Trianon (45,90%) 
possuem uma proporção menor que 50% dos responsáveis, na faixa entre os sem renda e até 3 SM. 
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Neste caso corrobora-se com Gomes (2010) na tese de que a apropriação social 
do espaço urbano está condicionada à produção do solo urbano, em todas as suas 
dimensões. O valor de troca e de uso coexistem, mesmo sendo antagônicos. “A ocupação 
e uso do solo se dão de forma diferenciada, conforme as classes sociais. Isso porque se, 
por um lado a produção desse espaço é coletiva, por outro, sua apropriação é desigual” 
(GOMES, 2010, p. 60). 

O problema se agrava ainda mais já que, as áreas de fundo de vale do rio Cascavel 
e de seus afluentes urbanos são desprovidos de mata ciliar e, possuem uma considerável 
ocupação, locais onde há uma forte concentração de pessoas de baixa renda. 
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Eixo Temático: Bacias hidrográficas em escalas de análise diferenciadas em áreas urbanas e 
rurais 

RESUMO EXPANDIDO  
As águas subterrâneas representam um recurso natural de grande importância para os 

seres vivos, visto que sua utilização e conservação são ações estratégicas visando a segurança 
hídrica para a atual e futuras gerações. O estudo dos sistemas aquíferos, a avaliação da 
vulnerabilidade e risco a contaminação são de extrema importância para criação de políticas e 
gestão dos recursos hídricos de uma região.  

A vulnerabilidade pode ser representada na forma de mapas, permitindo 
aos órgãos gestores, uma melhor avaliação das propostas de 
desenvolvimento aliada ao controle da poluição e monitoramento da 
qualidade da água subterrânea (RIBEIRO et al, 2011). 

Neste estudo será determinada a vulnerabilidade no Sistema Aquífero Serra Geral 
(SASG), na bacia do Ribeirão Cambé no município de Londrina – PR, localizada no norte do 
estado do Paraná, entre as coordenadas 23º16’50’’ e 23º23’02’’ de latitude sul e 51º14’70’’ e 51º 
02’56’’ de longitude oeste. 

A metodologia utilizada para a avaliação da vulnerabilidade será o GOD (Groundwater 
occurrence, Overall lithology of the unsaturated zone, Depth to the water table), que segundo 
Cutrim e Campos (2010), o método GOD proposto por Foster et al. (2002; 2006) é amplamente 
aplicado nos países da América Latina em virtude do seu bom desempenho, menor custo e maior 

                                                           
71 Licenciado em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Mestrando em Geografia pela 
Universidade Estadual de Londrina. gtissiano@gmail.com. 
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facilidade de obtenção dos parâmetros hidrodinâmicos nele utilizados. As informações utilizadas 
nesta metodologia são: 

1. Ocorrência do lençol freático (livre, confinado, semi-confinado) 
2. Litologia da zona vadosa e camadas confinantes 
3. Profundidade do lençol freático (espessura da zona vadosa) 
Segundo FOSTER et al., 2002, nesta metodologia um índice é atribuído a cada um destes 

tipos de informação, sendo que o valor 1,0 é atribuído no caso da vulnerabilidade ser a maior. 
Estes índices são multiplicados entre si para produzir a classificação final, que é então 
transformada em vulnerabilidade de aquíferos, sendo que o resultado entre 0,0 – 0,1 é considerado 
vulnerabilidade insignificante; 0,1 – 0,3 baixa; 0,3 – 0,5 média; 0,5 – 0,7 alta e 0,7 – 1,0 extrema.   

A aplicação destes métodos forneceram subsídios para a gestão dos recursos hídricos, 
podendo ser utilizado como ferramenta de política pública visando à conservação e proteção das 
águas subterrâneas. 
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Eixo Temático:  Geologia, Geomorfologia e Pedologia para o entendimento da dinâmica e 
evolução das paisagens.  
 
Resumo: O presente trabalho advém como uma análise aos segmentos aplicados para a 
determinação dos índices físicos de mobilidade do solo. Recorre-se a uma explanação dos dados 
coletados em topossequência de uma vertente ao qual os processos geomorfológicos foram 
classificados como alarmantes à modo que torne possível uma compreensão sazonal da variação 
dos índices físicos em função com o acumulado pluviométrico com o intuito de compreender a 
dinâmica de erodibilidade e buscar meios de contornar o processo erosivo, bem como as 
alterações ecossistêmicas decorrentes desta dinâmica. Por se pautar em uma dinâmica 
consequente estritamente de um histórico de alterações antrópicas, o sistema ecológico do setor 
estudado da unidade de preservação não apresenta a resiliência necessária para a restauração do 
ambiente, levando assim à necessidade de compreensão dos condicionantes geomorfológicos e a 
determinação de práticas de restauração compreendidas através dos dados geotécnicos 
levantados.  
Palavras-chave: Condicionantes Geomorfológicos; Processos Erosivos; Geotecnia. 
  
Introdução  

A ocorrência de processos erosivos é estudada por diferentes ciências, todavia o 
mesmo objeto de estudo possui distintas categorizações para cada ciência. Nesta 
                                                           
72 Doutorando em Geografia. Discente do Programa de Programa de Pós Graduação em Geografia da 
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prerrogativa, tem-se a Geografia com um cenário habitual para o deleite de distintos 
conceitos e classes para a interpretação do fenômeno, formulando assim, de maneira 
dialética uma concepção capaz de expressar uma diversificação de métodos e 
fundamentações epistemológicas acerca dos processos erosivos e dos condicionantes 
geomorfológicos. 

Representando o estudo dos parâmetros de erodibilidade de horizontes 
superficiais, atrela-se a esta pesquisa uma abordagem metodológica oriundo da geotecnia 
em função do estudo característico da dinâmica erosiva por meio de procedimentos e 
fundamentos da mecânica dos solos. Reforça-se que a apresentação dos dados se refere a 
um estudo parcial da tese de doutorado intitulada “Condicionantes de Erodibilidade em 
Vertentes em Fragmentos Florestais”. 

CARACTERIZAÇÃO DO RECORTE DE ESTUDO  
Com a leitura do Plano de Manejo do Parque foi possível desenvolver uma 

aproximação das bases legislativas que instituíram o recorte geográfico dos ambientes, 
bem como os precedentes históricos e ambientais que deliberaram mudanças graduais na 
paisagem. Podendo assim conceber aspectos fundamentais que ordenam a fragilidade 
destes sistemas. O apoio dos gestores dos parques responsáveis pela administração da 
Secretaria de Meio Ambiente de São José dos Campos-SP foi listado como fundamental 
para o direcionamento das paisagens mais afetadas e fragilizadas no sentido das 
dinâmicas de alteração geomorfológicas. A zona de maior comprometimento é 
categorizada como Zona de Recuperação (ZR) sendo definidas como: 

Zona provisória que contém áreas alteradas. Uma vez recuperada será 
incorporada novamente a uma das zonas permanentes. A recuperação poderá 
ser natural ou induzida, preferencialmente por espécies nativas. As espécies 
exóticas, quando utilizadas, deverão ser objeto de manejo específico. Seu 
objetivo é deter a degradação dos recursos e recuperar a área, podendo incluir, 
ainda, atividades de pesquisa, educação ambiental e interpretação. (IBAMA, 
2003 p.36) 
 

Observa-se de fato que há um nível de alteração da paisagem referente ao 
antropismo deliberado por distintas particularidades. Substancialmente, no Parque 
Augusto Ruschi em São José dos Campos – SP (PNMAR) a principal causa da 
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fragilização da paisagem natural está relacionado com a estrada de Livre acesso que 
recorta o parque em um transecto de Norte ao Sul.  

Os atributos Geológicos gerais do PNMAR fazem alusão ao complexo do Médio 
Vale do Paraíba. A litologia do recorte de estudo pauta-se em uma composição decorrente 
de depósitos aluviais, rochas cataclásticas e elementos do grupo Açungui com expressões 
do Complexo Pilar e Complexo Embú. No segmento aplicado onde fora realizado o 
levantamento dos dados a principal composição se atém aos Xistos do complexo pilar 
deliberando-os como: 

As rochas do Complexo Pilar ocorrem estratigraficamente acima do Complexo 
Embu, e sua gênese e metamorfismo estão também associados ao Ciclo 
Brasiliano. Na área de interesse, esta unidade apresenta contatos tectônicos por 
falhamentos com as rochas do Complexo Embu.[...] O Complexo Pilar é 
constituído por litotipos essencialmente metassedimentares, predominando 
muscovira xistos, quartzo xistos e quartzitos. Da mesma forma que os 
migmatitos do Complexo Embu, as rochas do Complexo Pilar ocorrem como 
corpos alongados de direção NE-SW (p.193) 

 
Ressaltando os padrões Geomorfológicos em campo e as cartas do município, há 

uma disparidade sui generis no que diz respeito às morfologias retilíneas à convexas 
conforme os modelos geométricos propostos por Troeh (1965). A principal morfologia 
atenuante evidenciada no fragmento da pesquisa foi a declividade, sendo esta superior a 
45%, parâmetro no qual se evidencia determinada disposição à mobilidade de materiais 
e à isostasia. 

No âmbito fitológico os componentes que compõe a áreas se pautam em 
fragmentos de mata atlântica de ordem semidecidual, todavia apresentam componentes 
heterogêneos em sua composição, podendo assim ser considerada uma área de tensão 
ecológica, apresentando componentes evidentes de florestas ombrófilas como o palmito-
juçara (Euterpe edulis) e o pau sangue (Croton macrobothrys) ambos os organismos são 
endêmicos ao gênero das florestas ombrófilas. 

Entretanto, no recorte de estudo destaca-se a vasta presença de organismos 
vegetais do gênero Brachiaria, destacando a Brachiaria decumbens Stapf. A presença 
deste organismo vegetal no âmbito ecológico advém como prejudicial ao sistema 
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ecológico local uma vez que a braquiária toma o pioneirismo de espécies forrageiras e 
impossibilita o desenvolvimento de espécies secundárias, comprometendo a biocenose e 
impossibilitando a vegetação de atingir um clímax ecológico (HENEGHAN, 2008) 

Acerca de outro parâmetro tem-se a distinção do tipo de solos observado no 
fragmento, sobretudo sua coloração e textura aos quais indica um processo de pedogênico 
diferenciado tanto pelo material de origem cristalino em associação com o complexo 
pilar, quanto pela pedogênese derivada do forte intemperismo químico, caracterizando os 
Argissolos Vermelho-Amarelos de textura argilosa como o PVA80 correspondente ao 
mapa de solos da Sociedade Brasileira de Ciências do Solo. (KURI, 2017). O destaque 
pedológico perceptivo é a coloração dos solos do fragmento. Evidencia-se uma coloração 
que varia entre tons de ocre e amarelo nos horizontes superficiais e observando perfis 
abertos na estrada de acesso ao Parque próximo ao ponto de análise de fragilidade, é 
possível observar uma variação abrupta da coloração conforme a tabela de cores Munsell, 
de amarela(7.5YR 6/8) para tons vermelho terracota(5YR 7/8), referente à uma transição 
do horizonte A para B.   
METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS 

O escopo desta etapa metodológica visa compreender e analisar os 
condicionantes físicos superficiais de estabilidade das vertentes do recorte de estudo, 
pautado sumariamente nas normas da ABNT NBR 11682/2009, que se elenca acerca dos 
procedimentos metodológicos de estudos e análises de estabilidade em vertentes. Aliado 
a tais procedimentos, aplica-se também o método analítico dos limites físicos de 
Atterberg acerca dos limites de plasticidade e liquidez dos solos, presentes nas normas 
técnicas brasileiras de ensaios de caracterização (ABNT-NBR 6459 e 7180) 

A concepção central das estimativas dos limites físicos se atém à mudança de 
estado físico do solo em função do teor de umidade ao qual a amostra é submetida. A 
determinação dos procedimentos que indicam a alteração do estado físico é distinta na 
estimativa dos limites (CAPUTO, 1996). Com o escopo em demonstrar a variação dos 
estados, tem-se a seguinte relação: 
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Figura 1 – Limites Físicos em Função do Teor de Umidade 

 
Fonte: CAPUTO, 1996, p.53 (Adaptado)  

 
Aponta-se que para a mobilidade do solo capaz de ratificar a incidência de 

processos erosivos considera-se que o Limite de Plasticidade (LP) e o Limite de Liquidez 
(LL) são os principais agentes morfogênicos à serem representados para evidenciar o 
progressivo padrão de deslocamentos de massa em uma relação com as amostras e o 
período de coletas da pesquisa. 

Procedimento Metodológico para Determinação do Limite de Liquidez 
Os ensaios de limite de liquidez auxiliam a determinação da passagem do estado 

plástico para o estado fluído por meio da acessão do teor de umidade na amostra. Para tal 
segue-se as normativas indicadas pela ABNT-NBR 6459/2017 acerca do preparo das 
amostras e métodos de estimativa dos limites. 

Em primeira instância há um quarteamento da amostra que é destorroada com o 
uso de um pistilo e um almofariz de cerâmica. Após o procedimento o material 
destorroado é transpassado em uma peneira de malha 40 com 0,425mm de vazão. 

O segundo procedimento listado faz alusão à passagem de 70g da amostra 
peneirada que é disposta em uma cápsula de cerâmica onde é adicionado entre 15 a 20 
cm3 de água destilada. A variação entre as proporções da adição de água destilada faz 
alusão ao processo de mistura, onde se busca obter uma amostra uniforme e plástica. 

A terceira aplicação processual atém-se a transposição da massa para o aparelho 
de Casagrande. A concha do aparelho é preenchida em dois terços até que seja 
evidenciado uma espessura de 1cm ao centro da concha. Com o emprego do cinzel 
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característico para cada classe de solo, faz-se uma ranhura perpendicular ao eixo de 
rotação da concha, no caso das amostragens emprega-se o cinzel para solos argilosos. 

Ao rotacionar a manivela, dá-se início o golpeamento da amostra em um 
intervalo de dois golpes por segundo até que as bordas da ranhura se emendem em uma 
extensão de 1,3 cm registrando o número de golpes aplicados até a união das bordas. 

O quarto procedimento tomado refere-se à coleta na área ao quais as bordas se 
uniram. Em seguida o material é disposto em uma capsula metálica previamente pesada 
e é novamente pesado anotando seus respectivos valores. Em seguida a capsula sem 
tampa é colocada em uma estufa com temperatura de 110ºC por 24 horas. Após o 
procedimento listado, pesa-se a cápsula e obtém-se o valor relativo da massa seca, 
prosseguindo assim para os parâmetros percentuais do teor de umidade encontrado na 
amostra. 
Procedimento Metodológico para Determinação do Limite de Plasticidade 

Para a estipulação dos limites de plasticidade, tem-se como apoio as normas da 
ABNT-NBR 7180/2016 a qual indica os procedimentos e os cálculos aplicados para a 
determinação dos valores relativos aos limites de plasticidade. O parâmetro fundamental 
da concepção da plasticidade do material visa indicar a transição do estado semissólido 
para o plástico em função dos teores de umidade contidos nas amostras. 

O primeiro procedimento aplicado compete ao uso de entre 50 a 60g da amostra 
previamente passadas pela peneira de malha 40 com 0,425 mm de vazão. Em seguida esta 
proporção é disposta em uma cápsula metálica com peso definido e pesada em uma 
balança de sensível a 0,001g, obtendo a fração do peso da amostra. 

Em segunda instância aloca-se o material em uma cápsula de porcelana e adiciona-
se água destilada a modo que a amostra fique homogênea e com consistência plástica. Por 
meio de uma determinação tátil, molda-se o material cerca de 10g do material em esfera, 
caso o mesmo não obtenha a morfologia adequada adiciona-se água gradualmente e 
repete-se o processo. 

O terceiro procedimento indicado atribui-se a disposição da esfera em uma placa 
de vidro esmerilhado e por meio de pressão manual, molda-se o material até que o mesmo 
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obtenha a morfologia de um cilindro com 10cm de comprimento e 3mm de diâmetro. 
Utiliza-se uma haste metálica com as métricas estipuladas como guia. Ao atingir o 
modelo, amassa-se o cilindro, molda-se uma nova esfera e repete-se o procedimento 
anterior até que o cilindro se fragmente ao atingir a métrica estipulada. 

O quarto e último procedimento é decorrente da fragmentação do cilindro que, ao 
se romper é disposto em uma cápsula metálica com peso já definido e os fragmentos na 
cápsula são pesados em balança e encaminhados para uma estufa de 100 a 110ºC por 24 
horas. Em seguida, retira-se a cápsula da estufa e o material é novamente pesado 
estipulando o peso da amostragem seca. 

É indicado que o procedimento seja realizado em 3 ensaios. Para a realização dos 
estudos desta pesquisa foram utilizados 5 ensaios para cada amostragem, sendo estas 
relativas a 3 coletas em topossequência com profundidade de 20 e 60 cm de profundidade 
somando-se 6 coletas. O parâmetro da pesquisa utiliza os ensaios em 2 amostragens por 
estação climática apresentando no artigo, dados referentes à estação de Primavera e 
Verão, totalizando 30 ensaios para obtenção dos dados.  

A estimação numérica dos limites de plasticidade está relacionada com a função 
dos teores de umidade evidenciados na proporção da amostra úmida e da amostra seca. 
Realiza-se uma média aritmética dos valores de umidade estipulados e cria-se um 
conjunto com +5% e -5% para o valor da média aritimética. Se uma ou mais unidade for 
inferior ou superior ao conjunto estipulado, ignora-se o seu valor e realiza-se novamente 
a média aritimética dos valores considerados no conjunto. 
Obtenção das amostras e dados 

Para a obtenção das amostras recorre-se ao procedimento analítico de 
topossequência (CAMPOS, 2010) com a finalidade de evidenciar de maneira quantitativa 
os condicionantes de erodibilidade. Com o uso de um trado helicoidal foram realizadas 
as coletas de amostras em uma extensão de 40 metros paralelas ao indicio da área 
comprometida listada pela administração do PNMAR. Foram coletadas amostras com 20 
e 60 centímetros de profundidade em três pontos da topossequência referenciando as 
amostras em P1, P2, P3 (Figura 2) e em conseguinte a profundidade das amostragens 
estimando em P120, P160, P220 e adiante. A diferença ou o desnível topográfico 
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apresentado em relação ao primeiro e terceiro ponto de coleta (P1-P3) são de 
aproximadamente 12,16 metros, correlacionando assim uma declividade de 37% que faz 
alusão a uma situação de vulnerabilidade em função aos demais componentes da vertente 
conforme Ross (1994) 

Figura 2 – Localização dos Pontos de Amostragem 

 
Fonte: Guilherme Alves de Oliveira (2018) 

Seguindo os parâmetros e os cálculos referentes das normas da NBR apontadas, 
foi possível realizar a obtenção dos dados quantitativos que caracterizam a obtenção dos 
limites físicos e deliberam a formulação de índices físicos de caráter qualitativo. Os 
cálculos aplicados pautam-se no formulário (Figura 3) que foram transpostos para o 
software Excel com o intuito de aperfeiçoar o trabalho dos dados. 

Figura 3 – Formulário de Para Obtenção de Limites e Índices 

 
Fonte: Guilherme Alves de Oliveira (2018) 
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Com a obtenção dos dados, tem-se então a apresentação de resultados derivados 
das análises laboratoriais, bem como uma correlação destes com o viés dos 
condicionantes de erodibilidade em função do correspondente pluviométrico e da 
variação dos limites e índices apresentados. 
Resultados e Discussões 

Fazendo-se da aplicação dos cálculos e do uso do software Excel é possível 
elencar os dados obtidos e direcioná-los a gráfico que comporte o registro dos valores 
amostrais por coleta em campo. O escopo central na elaboração dos gráficos se traduz em 
um procedimento similar aos aplicados no desenvolvimento de ritmo climático, 
entretanto, apresentam-se como os condicionantes os limites e índices físicos expressos 
em função da variabilidade pluviométrica no decorrer do período amostral. 

Os ensaios realizados para as 6 amostras, apontam uma correspondência às 
alterações dos condicionantes de erodibilidade em função paralela ao acumulado 
pluviométrico. Uma vez que os limites de plasticidade de todas as coletas se alteraram 
em função da quantidade de água disponível no sistema, alterando seu estado físico como, 
por exemplo; a amostra P120 em Outubro apresentava o limite de passagem de estado em 
44,37% de umidade e ao final da amostragem da pesquisa a mesma amostra apresentou o 
limite em 37,08%.  

O critério fundamental para interpretação da passagem dos limites de liquidez e 
plasticidade faz alusão ao correspondente de umidade encontrado no sistema em função 
do coincidente da fração argila de cada ponto de amostragem uma vez que a baixa 
porosidade encontrada em tal fração granulométrica possibilita o acúmulo de umidade e 
consequentemente reduz a percolação, dirigindo assim à parâmetros que possibilitam o 
deslocamento de horizontes sobrejacentes as amostragens. De modo a demonstrar os 
resultados de maneira funcional desenvolve-se um gráfico acerca dos índices e limites 
apresentados pelas amostras no decorrer da pesquisa (Figura 4). 
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Figura 4– Análise dos Limites e Índices Físicos das Amostras Referentes as estações da 
Primavera e Verão Coletadas no PNMAR-SJC. 

 
Fonte: Guilherme Alves de Oliveira (2018) 
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Uma das principais expressões qualitativas que evidenciam a variação dos padrões 

dos índices e limites se promulga pelo avanço da erodibilidade na vertente estudada 
(Figura 5). A designação do processo geomorfológico em questão se atrela á uma 
voçoroca uma vez que: “As ravinas são incisões com mais de 50 centímetros de largura 
e profundidade. Acima desses valores, as incisões erosivas seriam denominadas de 
voçorocas.” (GUERRA, 2001, P.188).  

Figura 5 – Progresso da Voçoroca Entre os Períodos de Coleta 

 
Fonte: Guilherme Alves de Oliveira (2018) 

Um dos principais resultados apresentados é a incidência de progressão do 
processo erosivo em decorrência da queda dos índices de consistência avaliado no 
período. Devido ao excedente de umidade, sobretudo nas amostras P160 e P260 é possível 
correlacionar a variação dos índices e limites diretamente com o deslocamento de massa 
e as dinâmicas erosivas ocorridas na porção topo-média encosta da vertente. Um segundo 
apontamento decorrente da apresentação dos dados é o progressivo aumento dos índices 
de plasticidade no período de dezembro-fevereiro, uma vez que os índices pluviométricos 
da estação podem ser estritamente correlacionados com talincremento, bem como a queda 
progressiva dos índices de consistência das amostras. 

Fomenta-se também os processos de bioturbação do material pedogênico. Tal 
processo fora evidenciado em campo onde se observa a presença de pequenos gastrópodes 
como caracóis de jardim (Helix aspersa), Insetos como saúvas (Atta cephalotes), 
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Crustáceos como tatuzinhos de jardim (Armadillidium vulgare) e anelídeos como as 
minhocas da família Glossoscolecidae. A presença destes animais no solo advém como 
um parâmetro de bioindicadores positivo para as análises gerais ecológicas uma vez que 
os mesmos representam um ecossistema ativo e correspondente com a Geobiocenose 
local.  
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A apresentação dos dados advém como um elemento contínuo, demandando a 
realização de outros procedimentos laboratoriais a modo de evidenciar a granulometria e 
a taxonomia dos pontos amostrados. Todavia, compreende-se que o procedimento de 
atribuição dos limites e índices físicos do solo e o respectivo padrão apresentado possui 
uma estreita correlação com o desenvolvimento e atenuação do processo erosivo 
evidenciado em campo, levando a crer que tal metodologia pode auxiliar os parâmetros 
qualitativos dos condicionantes de erodibilidade, fornecendo assim critérios que possam 
auxiliar na manutenção, controle e restauração da área degradada bem como fornecer um 
ritmo geomorfológico da incidência de riscos de mobilidade de massa em prerrogativas 
sazonais. 
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Eixo Temático: Geologia, geomorfologia e pedologia para o entendimento da dinâmica e 
evolução das paisagens.  
Resumo: Este trabalho apresenta a descrição micromorfológica de laminas delgadas, sendo 
elaboradas de afloramento localizado na bacia do rio bananas Guarapuava-pr. Para tanto, foram 
confeccionadas a partir de amostras indeformadas um total de cinco laminas, a importância de 
entender as características micromorfologicas dos materiais possibilita a verificação dos arranjos 
juntamente com a distribuição das feições, em linhas gerais as laminas demostra uma quantidade 
grande de biotubulos, fragmento de rocha (basalto) onde é possível ver a matriz de granulometria 
media possibilitando identificar plagioclásio e argilomineral, além de poros em camarás e 
planares juntamente com cutãns, com as descrições ficaram evidentes a presenta constante de 
animais (biotubulos) preenchido com cutans de cor vermelha e amarelo, no qual permitiu 
identificar as microfeições existente nas laminas.  

 
Palavras-chave: micromorfologia, descrição de laminas, identificação de microfeições. 
  
INTRODUÇÃO 

Os solos se originam de processos de alteração e desagregação das rochas, sejam 
elas sedimentares, metamórficas ou ígneas (COSTA, 2003). Essa alteração é produto do 
intemperismo químicos, biológicos e físicos. Os solos podem ser estudados sob inúmeras 
variedades de interpretações. Entretanto, nesse trabalho considera-se solo como um 
sistema aberto, como transformador de energia e como produto do ambiente 
(RETALLACK, 1991). Além disso, compreende–se o solo como como um corpo 
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dinâmico e tridimensional, cujo perfil possui não apenas significado vertical, mas também 
lateral, na medida em que o alinhamento dos perfis transversais e longitudinais, do topo 
à base da encosta, permitem identificar não apenas a distribuição dos horizontes, mas 
também suas inter-relações (BREWER, 1976; ANDREIS, 1981; BULLOCK et al., 1985; 
CASTRO, 1999). Sob essa ótica o solo é o resultado ou produto de processos formadores, 
os quais variam de região para região segundo o predomínio ou ação de outro fator 
formador (BULLOCK, 1985). Assim sendo, o solo possui uma gama de informações 
derivadas da complexidade de sua formação, cuja ordem de grandeza varia do quilômetro 
(km) passando pela micra (μm) até o Ângstron (Ä) (CASTRO,2008) 

Os mecanismos que atuam ou atuaram sobre um corpo pedológico podem ser 
identificados através da micromorfologia, a qual pode ser definida como uma técnica que 
estuda as microestruturas dos solos em seu ambiente natural, modificado ou não 
(RAMOS,2008). A análise microscópica do solo corresponde a uma técnica de 
observação morfológica em escala micrométrica, que tem como objetivo o estudo das 
microorganizações pedológicas (CASTRO, 2008). A observação dos materiais busca a 
identificação dos constituintes presentes na fração sólida, dos arranjos ou modos de 
organização desses constituintes, inclusive os poros, observação da hierarquia entre as 
organizações e dedução dos mecanismos e processos genéticos ou atuais. 

No presente trabalho o objetivo é descrever e interpretar as feições existentes nas 
lâminas delgadas do afloramento “Lajeatinho”, em Guarapuava, Paraná. O trabalho 
micromorfológico foi desenvolvido segundo o método descrito por Castro (2008), no 
laboratório de “Geomorfologia Dinâmica e Aplicada” da Universidade Estadual do 
Centro Oeste – Unicentro. 
METODOLOGIA 

O método de trabalho consistiu na limpeza, medição e coleta de material de 
afloramento na região conhecida como Lajeadinho, na margem direita no rio Bananas, 
Guarapuava, PR. Deste afloramento foram extraídas cinco amostras indeformadas para 
confecção das lâminas delgadas. 

A extração de amostras indeformadas ocorreu através da inserção de caixa de 
cartolina na parede do afloramento. Essas caixas serviram de molde para a retirada das 



IX SIMPÓSIO PARANAENSE DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA FÓRUM REGIONAL DA ANPEGE – REGIÃO SUL “Ciência e Pesquisa Geográfica na Perspectiva Sul Brasileira” 
14 a 16 de Novembro de 2018  

amostras indeformadas. Esses coletores de cartolina mediam 8,5 cm x 4,5 cm e 4 cm de 
altura. O material indeformado extraído se constitui em monólitos que mantinham toda a 
estrutura do solo amostrado. As amostras foram extraídas da base para o topo do 
afloramento e numeradas de 1 a 5. Após a extração o material foi levado ao laboratório 
de Geomorfologia aplicada da UNICENTRO onde permaneceu por 30 dias para secagem 
a temperatura ambiente. 

Após a secagem as amostras foram acondicionadas em caixas com revestimento 
de alumínio a qual foi colocada em dessecador com bomba de vácuo com uma pressão 
negativa constante de 300 psi para ser impregnada com resina de polióis e poliésteres. 
Essa mistura é lentamente depositada, entre a amostra e a caixa, para que não tenha 
contado abrupto com a amostra. A pressão negativa gerada pela bomba permite a 
impregnação da amostra pela resina. O processo é repetido diversas vezes até o 
preenchimento completo da amostra. Após a impregnação da amostra por resina, esta é 
retirada do dessecador e colocada para secar por pelo menos 50 dias. 

Após secas as amostras foram cortadas transversalmente ao sentido de sua posição 
no afloramento de onde foram extraídas. Após fatiadas, as amostras foram reempregadas, 
com mistura de resina de polióis e poliésteres e, após secagem, foram seccionadas nas 
dimensões da lâmina de vidro (2,6 x 4,8 cm) e coladas a esta com resina epóxi.  

Com as lâminas devidamente coladas, essas foram rebaixadas em laminadora 
(Struers, modelo ledpol-35) com pó abrasivo (carbeto de silício) grosso e médio, para 
desgaste do material. Após o desgaste inicial do material, as lâminas foram finalizadas 
manualmente com abrasivo fino até atingir a espessura de 30μm.  

Finalizadas a construção das lâminas delgadas, estas foram descritas em 
microscópio petrográfico, segundo a rotina descrita por Castro (2008). Todos os 
procedimentos foram realizados no laboratório de “Geomorfologia Dinâmica e Aplicada” 
da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). 
DESENVOLVIMENTO 

A área de estudo (Erro! Fonte de referência não encontrada.) está localizada em 
afloramento à beira de estrada no município de Guarapuava estado do Paraná nas 
coordenadas geográficas 25°26’15’’ Sul, 51°23’27’’ oeste. 
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O local de estudo pertence ao Terceiro Planalto Paranaense, o qual é composto de 
três planaltos de dissecação por drenagem e, por áreas altas e planas, os platôs de 
Guarapuava, Entre Rios e Três Pinheiro Tratz (2009). A paisagem do planalto de 
Guarapuava é constituída por morros e amplas colinas (SILVA 2013). A litologia  é 
constituída pela formação Serra Geral; ácidas do tipo Chapecó (riolitos, latitos, dacitos e 
quartzo-latitos) e as básicas da Fácie Campo Erê (basaltos hipovítreos, tabulares maciços, 
lobados) (TRATZ 2009). 

Figura 1- Mapa de localização  

 
Fonte: autores, 2016 

 
O clima de Guarapuava é classificado como Cfb - Clima temperado com 

temperaturas media no mês mais frio abaixo de 18°C (IAPAR), de acordo com Thomas 
e Vestena (2003), a temperatura anual de Guarapuava fica em 17°C variando de 17,5° a 
15,9°C. 

A vegetação é composta por floresta subtropical úmida e subtropical mista com 
araucárias (CALEGARI, 2008). Ainda na região do Terceiro Planalto há a formação dos 
campos integrados a araucárias onde ocorre desenvolvimento de espécies com valores 
econômicos como a Canela, Imbuia, Erva-mate, Cedro rosa, Xaxim dentre outras 
(PASSOS 2014). 

O afloramento situado a uma altitude de 1.133m encontra-se sobre rochas básicas 
(Basalto) e morfologicamente se constitui em um colo de passagem entre dois vales. Pelas 
características morfológicas o ambiente é relativamente bem drenado mas sem apresentar 
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indícios de ressecamento. A mata original foi suprimida e substituída parcialmente por 
florestamento de Pinus (parte da vertente oeste). No restante da encosta predomina campo 
abandonado destinado parcialmente a pecuária de gado. O local de extração das amostras 
indeformadas se constitui em um corte de estrada vicinal que expos parte dos depósito 
pedológico sedimentar, o qual têm aproximadamente 3,50m de altura por 6,00m de 
largura. 
 
DESCRIÇOES DAS LAMINAS 
AMOSTRA -1 

Essa amostra corresponde a 80 cm da base do afloramento e foi descrita em campo 
como areno siltosa. A cor predominante é amarela (7,5YR 8/8). A lâmina foi descrita a 
partir de feições encontradas em seu terço inferior “a” e superior “b”.  

A lâmina na porção “a” possui textura areno siltosa com distribuição relativa 
porfíirica e granulometria 30% areia média e grau de seleção indiferenciado. Poros em 
alvéolos e planares com alisamento metaporos e bioporos classificados como megaporos. 
A estrutura do plasma é isótica com orientação nula e distribuição de base aleatória. Os 
pedotúbulos são do tipo isotúbulos intercomunicadas por canais densos incompletos. Os 
cutãs são típicos de poros constituídos por ferri argilãns com grau de adesividade fraca. 
Os minerais visíveis são plagioclásio e quartzo, (figura 2)  

 
Figura 2- lamina1 a) c1)micofotrografia com nicois // apresentando biotúbulo e presença de 

ferri argilãns. c2)microfotografia com nicois note a presença do plasma isótico. d1) 
microfotografia com nicóis paralelos destacando os isotúbulos . d2) microfotografia com nicóis 

x destacando o plasma isótico. Magnificação 4x. 

 
Fonte: autores, 2016  
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A descrição da lâmina na porção “b” demostra que a textura é areno siltosa com 
distribuição relativa porfírica e granulometria 30% areia média e grau de seleção 
indiferenciado. Poros planares com alisamento metaporos e bioporos sendo em tamanho 
micro e macro poros. A estrutura do plasma é isótica com orientação nula e distribuição 
de base aleatória. Os pedotúbulos são do tipo isotúbulos intercomunicadas por camas e 
canais densos incompletos. Os cutãs são típicos de poros com textura ferri argilãns e 
contraste fraco com grau de adesividade fraca. Os minerais visíveis são plagioclásio e 
quartzo. 
AMOSTRA -2 

Essa amostra foi retirada a 1m da base do afloramento (base do horizonte C) e foi 
descrita em campo como areno siltosa. A cor é vermelha amarelada (7,5YR 6/6). A 
amostra demostra uma quantidade maior que a lamina 1 de megaporos e matéria orgânica 
os cutans se apresenta na porção inferior da amostra em maior quantidade, sendo dividido 
dois domínios.  

Nesse domínio a textura é areno siltosa com distribuição relativa porfirica com 
30% de areia media e grau de seleção indiferenciado juntamente com a distribuição de 
base aleatória. Poros planares típicos de tamanho macro e micro alisados. A textura do 
plasma é isotica com orientação nula e distribuição de base aleatória. Os pedotúbulos 
intercomunicados em camas e canais com isotúbulo preenchimento denso incompleto. 
Cutans típicos de poros e agregados com textura ferri argilãns e contraste fraco com grau 
de adesividade fraca. Os minerais visíveis são plagioclásio e quartzo, (Figura 3). 
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Figura 3- lamina2 a) c1)micofotrografia com nicois // apresentando biotúbulo e presença de 
ferri argilãns. c2)microfotografia com nicois note a presença do plasma isótico. d1) 

microfotografia com nicóis paralelos destacando os isotúbulos . d2) microfotografia com nicóis 
x destacando o plasma isótico. Magnificação 4. 

 
Fonte: autores,2016 

AMOSTRA -3 
Essa amostra foi retirada a 1,70m da base do afloramento e foi descrita em campo 

como areno siltosa. A cor é marrom claro (7,5YR 5/6) A lamina demostra haver maior 
quantidade de fragmentos de rocha juntamente com isotúbulos na porção central da 
lamina, está também foi dividida em dois domínios para melhor entendimento e 
visualização inferior “a” e superior “b”. 

A)a textura é areno siltosa com distribuição relativa porfirica com granulometria 
de 30% de areia media e grau de seleção indiferenciado juntamente com a distribuição de 
base aleatória. Poros planares típicos de tamanho macro e micro alisados. A textura do 
plasma é isotica com orientação nula e distribuição de base aleatória. Os pedotúbulos 
intercomunicados em camas e canais com isotúbulo e preenchimento denso incompleto. 
Cutans típicos de poros e agregados com textura ferri argilãns amarelo e vermelho  e 
contraste fraco com grau de adesividade moderada. Os minerais visíveis são plagioclásio 
e quartzo,(Figura4). 

B)como no domínio “A” esse terço permanece com as mesmas características, 
porem digno de nota é a quantidade de fragmento de rochas intemperizado juntamente 
com poros planares de tamanha micro com a formação de cutans típico de poros com 
contraste fraco e textura ferri argilãns com extinção ausente vermelho e amarelo. 
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Figura 4– lâmina 3... ac1)micofotrografia com nicois // apresentando biotúbulo (b) e presença 
de ferri argilãns. ac2)microfotografia com nicois note a presença do plasma isótico. bd1) 

microfotografia com nicóis paralelos destacando os isotúbulos . bd2) microfotografia com 
nicóis x destacando o plasma isótico. Magnificação 4. 

 
Fonte: autores,2016. 

AMOSTRA -4 
Essa amostra foi retirada a 1,85m da base do afloramento (base do horizonte C) e 

foi descrita em campo como areno siltosa. A cor é 7,5YR 5/6 (marrom claro). Assim 
como nas amostras anteriores essa demostra haver grandes quantidades de poros e cutans 
típicos, além de poros resultantes de raízes biotubulos, dessa forma a lamina foi dividida 
em dois domínios inferior “a” e superior “b”. 

A) a textura é areno siltosa com distribuição relativa porfirica com granulometria 
de 30% de areia media e grau de seleção indiferenciado juntamente com a distribuição de 
base aleatória. Poros planares típicos de tamanho macro e micro alisados. A textura do 
plasma é isotica com orientação nula e distribuição de base aleatória. Os pedotúbulos 
intercomunicados em camas e canais com isotúbulo preenchimento denso incompleto. 
Cutans típicos de poros e agregados com textura ferri argilãns e contraste fraco com grau 
de adesividade fraca. Os minerais visíveis são plagioclásio e quartzo,(Figura5). 

B) como no domínio “A” esse terço permanece com as mesmas características, 
porem a biotúbulos com cutans de hidróxidos de Fe alisados e com preenchimento denso. 
Os minerais visíveis são plagioclásio e quartzo. 
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Figura 5- lamina 4 ac1)micofotrografia com nicois // apresentando biotúbulo e presença de ferri 
argilãns. ac2)microfotografia com nicois note a presença do plasma isótico. bd1) 

microfotografia com nicóis paralelos destacando os isotúbulos . bd2) microfotografia com 
nicóis x destacando o plasma isótico. Magnificação 4. 

 
Fonte: autores,2016 

AMOSTRA -5 
Essa amostra foi retirada a 2m da base do afloramento (base do horizonte C) e foi 

descrita em campo como areno siltosa. A cor é 7,5YR 5/6 (marrom claro). A amostra 
demostra uma distribuição de megaporos e matéria orgânica pela lamina com isso foi 
selecionado dois domínios inferior “a” e superior “b”. 

A) a textura é areno siltosa com distribuição relativa porfirica com granulometria 
de 30% de areia media e grau de seleção indiferenciado juntamente com a distribuição de 
base aleatória e tendo forma típica de agulhas. Poros planares e em alvéolos típicos de 
tamanho macro e micro alisados. A textura do plasma é isotica com orientação nula e 
distribuição de base aleatória com presença de matéria orgânica nas bordas (Figura 8 B). 
Os pedotúbulos intercomunicados em camas e canais com isotúbulo preenchimento denso 
incompleto. Cutans típicos de poros e agregados com textura ferri argilãns e contraste 
fraco com grau de adesividade fraca. Os minerais visíveis são plagioclásio e quartzo, 
(Figura 6). 

B) como no domínio “A” esse terço permanece com as mesmas características, 
porem digno de nota é a quantidade de plagioclásio na formação da matriz e poros 
planares com cutans típicos com contraste fraco e textura ferri argilãns com extinção 
ausente. 
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Figura 6 – lamina 5 ac1)micofotrografia com nicois // apresentando biotúbulo e presença de 
ferri argilãns. ac2)microfotografia com nicois note a presença do plasma isótico. bd1) 

microfotografia com nicóis paralelos destacando os isotúbulos . bd2) microfotografia com 
nicóis x destacando o plasma isótico. Magnificação 4. 

 
Fonte: autores,2016 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As mostras indeformada forneceram material indeformado para a confecção de 

lâminas delgadas. A descrição das lâminas em microscópio petrográfico ficou 
parcialmente prejudicada de vido a problemas de opacidade das lâminas em função da 
presença de ferro e/ou matéria orgânica na fase coloidal. 

O perfil amostrado se consistiu em um colo, o qual foi seccionado para a instalação 
de uma estrada vicinal. A antropização da área de estudo ocorreu principalmente através 
de atividades agropecuárias, a quais acabaram por imprimir alterações micromorfológicas 
no pedoambiente da encosta.  

A presença na unidade correspondente a lamina 1 de biotúbulos correlacionados 
a atividades de insetos escavadores e mesmo raízes se deve, provavelmente a presença de 
vegetação na faze exposta a atmosfera do afloramento. O processo de limpeza ou retirada 
dessa vegetação não interferiu na presença ou não de suas raízes no corpo pedológico.  
Apresença de pintita, indica que a unidade está sendo submetida a flutuação do lençol 
freático ou da franja freática. Essa por sua vez transpor em solução o ferro o qual precipita 
sobre forma de hidróxido de ferro no copor pedológico. As demais feições 
micromorfológicas descritas nessa uidade sugerem que a mesma foi submetida a um 
período relativamente longo de disponibilidade de umidade. Admite-se, inclusive, que ela 
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foi submetida a presença do lençol freático o qual deixo como marca a presença de 
plintitas fortemente adesivas. 

Já a lâmina 2, correspondente a unidade homônima, apresentou cutãns alisados de 
tamanhos variados e cutãns de preenchimento, sugerindo que essa unidade também teve, 
por um certo período de tempo, disponibilidade de água no sistema o que permitiu o 
preenchimento dos poros por material fino de origem variada. Digno de nota é a presença 
de plagioclásios agulhiformes que compõem o esqueleto. Nesta unidade e na anterior a 
presença de quartzo é pequena em torno de 5% do esqueleto. A origem dos plagioclásio 
esta, provavelmente, associada ao basalto que compõem o assoalho do afloramento 
estudado.  

No caso da lâmina 3 contem praticamente as mesmas características da lâmina 
três, diferindo no volume do esqueleto formado por plagioclásio, o qual é menor. No 
entanto, a participação de quartzo tende a aumentar.  

A lâmina 4 apresenta um aumento de metaporos de origem orgânica. Estes poros 
apresentam-se parcialmente preenchidos por cutãns com extinção difusa a inexistente. 
Isso significa que a unidade foi submetida a períodos de preenchimento e posteriormente 
os cutans foram reidratados e novamente ressecados. Esse processo provocou alteração 
na estratigrafia das partículas argilosoas que compõem os cutãs. Caros indicio de 
mudança de disponibilidade de água no pedoambiente. Embora seja necessários mais 
evidencia, é possível se sugerir que o ambiente teve seu regime hidrológico alterado, 
possivelmente por mudança no sistema de drenagem da encosta. Embora prematuro, 
aventa-se a hipótese de que a abertura da estrada vicinal, mudou o sistema de drenagem 
da encosta, tornando-a progressivamente mais seca. 

Finalmente a lâmia 5 correspondente ao horizonte “A”, apresenta megaporos de 
origem biológica. Possivelmente foram formados por insetos escavadores e pela presença 
de raízes pertencentes a gramíneas, arbustos e até mesmo arvores. O esqueleto formado 
principalmente por plagioclásios agulhiformes demonstra a forte influencia da litologia 
local. A presença de cutãns de preenchimentos justapostos sugere que a unidade foi 
submetida a dois momentos distintos de disponibilidade de água. Em outras palavras 
podemos interpretar esse indicativo como mudança na disponibilidade de água no 
sistema, a qual permitiu a deposição do primeiro nível de cutãns. Posteriormente novo 
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período de disponibilidade de água transportou material fino, permitindo nova deposição 
de cutãns.  

Diante dos resultados obtidos conclui-se que serão necessário aprofundar as 
descrições e interpretações das lâminas delgadas oriundas da região de estudo e associa-
las a datações e difração de raio X. A complementação de informações poderá estabelecer 
um quadro evolutivo temporal para a área estudada. 
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Eixo Temático: Geologia, geomorfologia e pedologia para o entendimento da dinâmica e 
evolução das paisagens 

Resumo: O estudo das formas resultantes de processos erosivos é de fundamental importância 
para entender como ocorrem os processos de degradação dos solos e desestabilização da 
paisagem. Compreendendo a importância do tema no âmbito local e no meio científico, o presente 
trabalho objetiva a identificação e caracterização das formas resultantes de processos erosivos, a 
fim de melhor compreender sua dinâmica. Para a realização de tal pesquisa, foi escolhida uma 
encosta localizada no km 5 da Colônia Vitória, município de Guarapuava, centro-sul do estado 
do Paraná. Nessa encosta, as formas resultantes de processos erosivos de movimento de massa 
constituem depósitos coluviais, sendo que esses, por sua vez, imprimem mudanças nas 
características morfológicas e estruturais da área. 
Palavras-chave: colúvio, micromorfologia, depósito. 
 
INTRODUÇÃO  

Sob a perspectiva genética, o colúvio foi interpretado por Plaisance e Cailleux 
(1958), citados por Mousinho e Bigarella (1965), como o material transportado por 
escoamento superficial através da encosta. Sob o ponto de vista descritivo, segundo estes 
autores, o colúvio corresponderia ao material que “desce” a encosta (MOUSINHO e 
BIGARELLA, 1965), independentemente dos mecanismos ou processos envolvidos. Em 
geral os colúvios são pouco estratificados ou não apresentam qualquer tipo de 
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estratificação (MOUSINHO e BIGARELLA, 1965, BIGARELLA e MOUSINHO, 1966; 
SELBY, 1994,). 

No presente trabalho, tem com o principal objetivo o estudo de depósito de encosta 
com o intuito de reconhecer e interpretar a dinâmica dos processos de movimento de 
massa e deposicionais que atuaram no período de sua formação. 

Após uma caracterização geográfica e geomorfológica do município de 
Guarapuava e da área de estudo, mostram-se os métodos e técnicas utilizados para a 
realização da pesquisa. 

Posteriormente, é feita uma revisão sobre os principais conceitos envolvidos na 
relação entre erosão e processos deposicionais. Os resultados obtidos, tanto em campo 
como em laboratório, são apresentados de forma que sejam correlacionados, resultando 
na conclusão deste trabalho. 

ESTUDO DO DEPÓSITO  
 Sob a perspectiva de alteração de materiais e sedimentológica, utilizaram-se os 
conceitos de alterita, lente, alúvio e colúvio. Com relação ao colúvio e ao alúvio far-se-á 
maior discussão sobre os seus significados porque neles estão embutidas as noções dos 
processos responsáveis por sua formação. A lente constitui corpo litológico diferente das 
rochas adjacentes que exibe forma biconvexa, isto é, mais espesso no meio e mais delgado 
nas duas extremidades (SUGUIO, 1998). Segundo Thomas (1994), os colúvios recobrem 
mais da metade das superfícies úmidas, subúmidas e secas dos trópicos, estando 
localizados preferencialmente na média e baixa encostas.  
 Nas porções elevadas da encosta encontram-se os elúvios ou afloramentos de 
rocha fresca. Por elúvio (eluvium) reconhece-se o material de alteração, formado in situ 
pelo intemperismo da rocha subjacente que, apesar de constituir manto muito decomposto 
quimicamente, ainda mantém a estrutura original da rocha (MENDES, 1984, GUERRA 
e GUERRA, 2001). Suguio (1998) apresenta como sinônimo de elúvio o termo alterita, 
cuja designação é atribuída ao produto de alteração de quaisquer rochas que ainda 
preservam a estrutura original. 
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 O colúvio (colluvium) constitui o material heterogêneo e incoerente formado por 
solo e fragmentos de rocha depositados através de enxurradas ou deslizamentos, no sopé 
das encostas ou preenchendo depressões da topografia, onde os movimentos de massa 
foram importantes (MOUSINHO e BIGARELLA, 1965). Por definição, o termo colúvio 
faz referência ao material que sofreu deslocamento na encosta, ou seja, ele é resultado da 
mobilização do elúvio (SUGUIO, 1998; GUERRA e GUERRA, 2001) ou até mesmo de 
colúvios antigos.  

Para Selby (1994), o colúvio é importante nas pesquisas geomorfológicas, sendo 
que, por meio do seu estudo, é possível dar ênfase a uma das principais questões da 
geomorfologia: compreender as relações entre os processos e formas resultantes. Dentro 
da perspectiva de que os depósitos preservam características úteis ao reconhecimento e 
interpretação do seu ambiente de formação, e de que seu estudo adequado fornece 
informações sobre vários aspectos relacionados a processos de evolução da encosta, 
incluindo os processos erosivos, o presente trabalho objetivou caracterizar um depósito 
de encosta oriundo de movimento de massa, com o intuito de melhor compreender a 
dinâmica dos processos erosivos instalados na encosta e que originaram esse depósito.  
MICROMORFOLOGIA 
 Atualmente, na Geomorfologia, é cada vez mais crescente a gama de recursos 
utilizados no estudo dos processos erosivos e das formas que deles resultam. Esses 
recursos, que vão da granulometria à micromorfologia, têm se constituído em importantes 
instrumentos utilizados na interpretação de corpos pedológicos e estruturas oriundas de 
processos de erosão dos solos (MASCARELLO e CAMARGO FILHO, 2004). 

Na análise micromorfológica de solos e de estruturas sedimentares tem sido 
difundida no meio científico, estabelecendo-se como uma ferramenta fundamental no 
estudo de tais estruturas. 
 De acordo com Castro et al. (2000), a micromorfologia de solos corresponde à 
análise microscópica de materiais pedológicos ou de formações superficiais, efetuada 
sobre lâminas delgadas, com auxílio de equipamentos óticos, principalmente de 
microscópio ótico polarizante, tipo petrográfico.  
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Ainda segundo Camargo Filho (2005), a micromorfologia dos solos destina-se a 
compreender as micro organizações pedológicas e sedimentares, trabalhando com 
constituintes e organizações cujas medidas vão do milímetro (mm) a micrometro (µm). 

Devido às várias formas pedológicas e de estruturas sedimentares observáveis e 
que podem ser descritas sob o microscópio petrográfico. 

Segundo Camargo Filho (2005), definições não devem ser tomadas como 
definitivas, pois raramente conseguem transmitir em detalhe sua natureza. Para Castro 
et al.  (2000), as unidades de organização microscópica são: agregado elementar (peds), 
feições pedológicas (revestimentos ou cerosidade, nodulações, cristalizações e 
preenchimento) e fundo matricial (Matriz-S) (esqueleto + plasma + poros). 
 
LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DE 
GUARAPUAVA 

 
A pesquisa tem como local de estudo o corte da encosta do rio Pinhãozinho, 

localizado no município de Guarapuava (figura 1), a 5 km da cooperativa Agrária  da 
Colônia Vitória. Situado no Terceiro Planalto Paranaense. 

Figura 1 - Mapa de localização do município de Guarapuava 
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Geologicamente o município assenta-se sobre rochas vulcânicas ácidas (dacitos, 
latitos, quartzo-latitos, riodacitos e riolitos) e básicas (basaltos tabulares maciços, basaltos 
lobados, basaltos hipovítreos e basaltos fácies Campo Erê) da Formação Serra Geral 
(TRATZ, 2009).  
 Tem sua morfologia marcada pelos blocos planálticos, planaltos de dissecação por 
drenagem e, por áreas altas e planas, os platôs de Guarapuava, Entre Rios e Três Pinheiros 
(TRATZ, 2009).  
 Segundo (MAACK, 1981), a região município de Guarapuava as altitudes variam 
de 940 m em sua porção oeste a 1300 m no reverso da Escarpa da Esperança (leste do 
município).  

A vegetação da encosta da alta encosta até a média encosta apresenta árvores 
desenvolvidas e arbustos. Na média encosta com vegetação rasteira. Na baixa encosta até 
a margem do rio tem árvores médio porte e arbustos (figura 2).  

Figura 2 – Corte da Encosta do Rio Pinhãozinho 

 
 

RESULTADOS DAS TRADAGENS  
Tradagem 1 (T1) 

Na unidade I, a 0,20 m de profundidade, o material é constituído pelo solo 
oriundo da encosta, o qual apresenta estrutura prismática, umidade e plasticidade baixa, 
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não mosqueada e com poucas raízes. A textura que predomina é areno-argilosa. A cor 
que predomina na unidade é 7.5Y/R 3/4 (bruna-escura). Nessa unidade não foi 
identificada nenhuma estrutura. A textura que predomina é areno-argilosa.  

Já na unidade II, situada a 0,45 m de profundidade, apresenta concentrações 
lenticulares de grânulos. A cor é 7.5Y/R 3/4 (bruna-escura). 
 
Tradagem 2 (T2) 

A unidade I, situada a 0,20 m da superfície, possui cor 7.5Y/R 3/4 (bruna-escura). 
O material é mais poroso e friável em relação às outras tradagens. A textura que 
predomina é areno-argilosa. A unidade II, a 0,30 m da superfície. A unidade é composta 
por material granular. A textura que predomina é areno-argilosa. 
 
Tradagem 3 (T3) 

Na unidade I, a 0,25 m da superfície, o material é granular, de depósito coluvial. 
Nessa unidade o material apresenta mesoporos. A cor é cor 7.5YR 3/4 (bruna-escura). A 
textura que predomina é argilo-arenosa.  

Na unidade II, a 0,40 m de profundidade, foi possível encontrar lente formada 
por sedimentos granulares. A unidade é mesoporosa, constituída basicamente por 
grânulos de várias origens. O material é muito friável com cor 7.5YR 4/6 (bruna-escura). 
A textura que predomina é areno-argilosa.  

A unidade III, localizada a 0,73 m da Apresenta poucos grânulos, de 3 a 5%. O 
material nessa unidade é pouco friável. A cor é 7.5YR 4/6 (bruna-escura). A textura que 
predomina é areno-argilosa. 

 A unidade IV, localizada a 0,90 m de profundidade, compreende o solo original 
da encosta. O material que compõe a unidade possui alta plasticidade. A cor que 
predomina na unidade é 5YR 4/6 (vermelho-amarelada), a textura é argilo-siltosa. 
Tradagem 4 (T4) 
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A unidade I, situada a 0,20 m da superfície, possui cor 7.5Y/R 3/4 (bruna-escura). 
O material é mais poroso e friável em relação às outras tradagem. A textura que 
predomina é areno-argilosa.  

A unidade II, a 0,40 m da superfície.  A unidade é composta por material granular. 
A textura que predomina é areno-argilosa. 
Tradagem 5  T(5) 

A unidade I, situada a 0,25 m da superfície, possui cor 7.5Y/R 3/4 (bruna-escura). 
A textura que predomina é areno-argilosa.  

A unidade II, a 0,40 m da superfície. A textura que predomina é areno-argilosa. 
A unidade é composta por material granular. 
Granulometria 

A análise granulométrica realizada nas amostras (tabela 1) do depósito apresentou 
maior quantidade de areia variando entre fina e muito grossa, foi encontrada maior 
quantidade de areia na foi unidade “2”, enquanto que menor quantidade de areia foi 
encontrada na unidade “3” com aumento de percentual silte e argila. Na unidade “1” onde 
estão as maiores quantidades de argila, a unidade “2” é a que apresentou maior quantidade 
de seixos e de grânulo (figuras 4 e 5), sendo que os resultados granulométricos indicam 
que as amostras são predominantemente areno-argilosas. 

 
Tabela 1 - Volume do Anel Volumétrico 94,41; Amostra seca a 105C°. 

 

 
A densidade do solo (Ds) é a relação existente entre a massa de uma amostra e o volume 

ocupado pelas suas partículas sólidas. Na tabela 2 mostram-se os resultados obtidos. 

Unidades Seixos % Grânulo % Areia % Silte % Argila % Textura 
1 1, 6952 0, 4612 57, 2192 21, 2244 19, 4000 Areno-argilosa 
2 0, 7620 1, 7988 61, 6754 16, 0318 19, 7320 Areno-argilosa 
3 0 0, 6750 56, 9818 21, 1312 21, 1220 Areno-argilosa 
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Tabela 2 - Densidades das unidades 

Unidades Profundidade da 
coleta em cm 

Densidade de 
partículas (g) 

(Dp) 
Densidade do 

solo (DS) 
Porosidade Total 

1 10 2,63 g/cm3 0, 644 g/cm3 79,17% 
2 41 2,94 g/cm3 0,86 g/cm3 70,64% 
3 110 2,66 g/cm3 1, 10 g/cm3 58,47% 

 
MICROMORFOLOGIA 

Seção delgada elaborada com material extraído a 0,60 metros de profundidade. O 
material, na lâmina tem cor bruna-escura. Os clastos são suportados, polimodais em 
matriz bem selecionada. O contato entre os grãos é flutuante e ocasionalmente pontual 
longitudinal. A distribuição de base é aleatória. O esqueleto é formado por pedorrelíqueas 
subarredondadas e elípticas (95%) e raros fragmentos de quartzo (5%), conforme 
descrição a seguir: 

Quartzo: em grãos encontrados na fração areia fina e muito fina, angulosos e 
subangulosos. 

Nódulos: arredondados, de cor avermelhada com composição química indefinida 
oticamente. Trata-se, possivelmente, de resina vegetal. 

O plasma, quando identificado, é isótico devido à presença de húmus e/ou ferro. 
Os poros são meso e microporos de empilhamento sindeposicional. A presença de 
pedofeições está restrita a nódulos arredondados, vermelhos de composição química não 
identificada, provavelmente resina vegetal (figura 3).  
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Figura 3 -  Fotomicrografia da lâmina 1 extraída a 0,90 m de profundidade. Em P, meso e 
microporos de empilhamento; em FrO, fragmento de raiz atual; Nódulos (Nd). Nicóis paralelo 
(N//); Nicóis cruzados (NX). 

                                       NX      N//                                     P                             
 P                                    
                                                         FrO 
 
                P  Nd 
                                          Nd          P 
 

 

Esta porção da lâmina possui pedalidade e a distribuição relativa é porfírica. O 
material é moderadamente selecionado, não apresenta estratificação nem gradação, os 
clastos são polimodais em matriz suportada, sem gradação. O contato entre os grãos do 
esqueleto é flutuante. Os grãos do esqueleto são formados essencialmente por quartzo 
subarredondados e subangulares lisos, encontrados nas frações areia fina e muito fina 
(Figura 3). A rugosidade predominante, dos grãos do esqueleto, é ondulada e raramente 
rugosa, podendo ser alongada e subsférica. O plasma deste domínio é Isótico (Figura 4) 
devido à presença de ferro.  
Figura 4 - Fotomicrografia da lâmina 1 extraída a 0,90 m de profundidade. Em P, meso e 
microporos de empilhamento; em Pd, pedorrelíqueas arredondadas e subarredondadas; em FrO, 
fragmento de raiz atual. Nd, nódulo arredondado de composição mineral Nicóis paralelo (N//); 
Nicóis cruzados (NX). 

X        N//                                                                                              
 P 
     FrO 
 P 
   Nd 
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Os poros são mesoporos e microporos, constituídos, predominantemente, por 
canais, não sendo raro estarem parcialmente preenchidos por fragmentos alóctones e 
autóctones de aspecto grumoso. Os microporos são predominantemente ortoporos, com 
paredes não adensadas ou alisadas. A presença de cutãns é rara e quando ocorrem são 
predominantemente de grãos, seguido de poros e raramente de agregados. São 
constituídos de ferriargilãns, fracamente adesivos com microlaminações e extinção 
estriada. Os pedotúbulos dominam a metade superior da lâmina. São preenchidos, 
parcialmente, por material alóctone e autóctone com aspecto grumoso. Esses grumos são 
isóticos e raramente possuem cristais de quartzo imersos na sua matriz. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 A encosta possui 3 unidades pedossedimentares, que evidenciam os processos que 
ocorreram e ocorrem na encosta. Entretanto, indicadores de alteração como composição 
granulométrica e processos micromorfológicos são difíceis de serem identificados, tendo 
em vista a aparente heterogeneidade textural do perfil. Estas dificuldades foram 
superadas, ao menos em grande parte, com o emprego do método de trabalho escrito 
anteriormente 
 As tradagens revelaram que a formação dos depósitos ocorre apenas nas áreas de 
média encosta, sendo que, em nenhum outro setor da encosta foi encontrado material com 
características morfológicas de depósitos, como por exemplo, estrutura, textura ou outro 
atributo que sugira a ideia de material depositado. 
 As descrições de campo, juntamente com a micromorfologia, não identificaram 
nenhuma estrutura ou sinal de processos pedogenéticos avançados, sugerindo a ideia de 
depósito contemporâneo aos dias atuais. A análise micromorfológica sugere, através da 
porosidade, que o material e foi transportado e depositado e o material mais fino 
provavelmente foi lavado, restando o material com aspecto grumoso. De forma geral as 
lâminas estudadas indicam tratar-se de depósito coluvial. 
 Dentro da perspectiva de depósito contemporâneo aos dias atuais, acredita-se que 
o processo erosivo instalou-se na encosta em virtude do desmatamento, consequência do 
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início da ocupação da região. Ainda no tocante ao mau uso do solo, constitui-se como 
fator catalisador do processo erosivo na área de estudo que, associado às características 
ambientais da área (declividade, tipo de solo e índices pluviométricos) que consequente, 
aceleraram esse processo erosivo. 
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Eixo Temático: Geologia, geomorfologia e pedologia para o entendimento da dinâmica e 
evolução das paisagens 
Resumo: Uma das maneiras de melhor planejar o uso e ocupação do solo, bem como melhores 
práticas de manejo e conservação dos solos é conhecer suas propriedades químicas e físicas, e, 
como os tipos de solos estão distribuídos em uma bacia hidrográfica. Com intuito de conhecer a 
distribuição dos solos, suas potencialidades e restrições, o objetivo deste trabalho é identificar a 
distribuição lateral dos tipos de solos ao longo de duas vertentes numa bacia de primeira ordem 
no município de Toledo – PR. Para tanto utilizou-se estudo em topossequência, relacionados a 
Análise Estrutural da Cobertura Pedológica. Ao seguir este tipo de análise, é notório o caráter 
complexo da formação e disposição da cobertura pedológica, sendo impossível atribuir e reduzir 
esta complexidade apenas na superposição vertical dos horizontes, senão também lateralmente, 
como pôde ser evidenciado nos resultados obtidos neste trabalho. Isto porque se torna perceptível 
a influência dos processos e mecanismos de acumulação e transferência de matérias ligadas 
intrinsecamente a circulação lateral dos fluxos hídricos superficiais e subsuperficiais, 
influenciados pela morfologia da vertente, que interferem tanto na formação dos solos como das 
paisagens, e auxiliam na identificação de locais mais vulneráveis a erosão.  
Palavras-chave: Bacia Paraná 3 – BP3; Vertente, Cobertura Pedológica. 
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O solo serve de substrato para diversos serviços ecossistêmicos. Desempenha 
várias funções no meio ambiente, dentre as quais se destacam seis, sendo três de natureza 
geológica, essenciais para o meio ambiente e para a sociedade (meio de suporte para a 
produção de biomassa, regulador ambiental e reserva de biodiversidade), e três de 
natureza socioeconômica, de importância específica para as sociedades humanas (suporte 
de infraestruturas, fonte de matéria-prima e suporte de patrimônio natural e cultural) 
(FAO, 2015). No entanto, mesmo diante da sua importância as boas práticas relacionadas 
ao manejo, a proteção e ao uso correto do solo foram sendo abandonadas ao longo do 
tempo, causando prejuízos ambientais e financeiros. 

No estado do Paraná, os problemas de degradação do solo decorrentes do uso e 
ocupação da terra inadequados há tempos é objeto de inúmeros projetos de pesquisas e 
de ações governamentais. Destaca-se a segunda metade do século XX, quando todo o 
estado paranaense já estava ocupado com o encontro das frentes pioneiras de ocupação 
(SERRA, 1992) e já se tinha a preocupação com o controle dos processos erosivos 
decorrentes da abertura de novas áreas para agricultura. Entre as décadas de 1980 e 1990, 
o Paraná conseguiu implantar por praticamente todo estado um sistema de conservação 
de solos aplicado em microbacias e que se tornou referência mundial em recuperação de 
solos. Contudo, nos últimos anos o estado que foi pioneiro no Sistema de Plantio Direto 
gradativamente abandonou as práticas conservacionistas (plantio direto, terraceamento, 
cultivo em nível, rotação de culturas, dentre outras) e voltou a apresentar no cenário 
nacional problemas relacionados com erosão dos solos e poluição dos recursos hídricos 
(GLOBO RURAL, 2014; SBCS – NEPAR, 2017). 

A retomada de práticas conservacionistas são fundamentais para tentar amenizar 
os impactos e reverter situações de degradação dos solos. Para tanto, estudos de 
caracterização (conhecimento dos atributos químicos e físicos dos solos, bem como, suas 
propriedades e feições morfológicas) e levantamentos de solos (mapeamento) devem ser 
realizados. O conhecimento das especificidades dos tipos de solos de cada local/região, 
irão orientar o uso e manejo racional da terra e amparar ações que envolvam a divulgação 
e conscientização de agricultores para a conservação dos solos.   
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Neste contexto, o objetivo deste trabalho é o de identificar e espacializar a 
distribuição dos tipos dos solos por meio de topossequência em duas vertentes de uma 
bacia de primeira ordem no município de Toledo-PR. Visa-se obter informações para 
subsidiar a compreensão do comportamento hidrológico dos solos levando em conta a 
morfologia da vertente, de modo a auxiliar na definição das melhores práticas de manejo 
e conservação dos solos e da água na microbacia em estudo. Salienta-se que este trabalho 
está vinculado ao projeto da Mesorregional 6 – "Monitoramento Hidrossedimentológico 
em Bacia de Primeira Ordem no Oeste do Paraná"83. Os estudos que fazem parte da 
Mesorregional 6 refletem a preocupação com os desdobramentos causados por processos 
erosivos desordenados na região oeste do Paraná.  

O trabalho apresenta uma breve explanação das relações solo-relevo, da influência 
da topografia na formação dos solos e na distribuição dos mesmos ao longo das vertentes 
a partir de estudos baseados em topossequências; descreve as características físicas da 
área em estudo; o método de obtenção das informações dos tipos de solos; e, compara os 
resultados obtidos neste trabalho com outros trabalhos feitos na região. 
MATERIAL E MÉTODO 
Relações solo-relevo 

A topografia do terreno, combinando a elevação, a declividade, a orientação, a 
forma e a rugosidade da superfície do terreno, interfere diretamente nos processos 
hidrológicos superficiais e subsuperficiais no solo, influenciando na intensidade e 
velocidade de modificação dos mesmos (OLIVEIRA, 2005). Os solos e as formas de 
relevo se desenvolvem juntos, e a relação solo-relevo permite examinar e elucidar a 
natureza dessa "dança" genética na paisagem, que é uma via de mão dupla, isto é, os solos 
são afetados pelas geoformas e, por meio de seus processos e características de 
desenvolvimento, influenciam a evolução geomórfica de uma área (SCHAETZL & 
ANDERSON, 2005). Por esta razão, o relevo está relacionado com a distribuição dos 
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solos em todas as escalas da paisagem, desde a escala subcontinental até as vertentes 
individuais (KÄMPF E CURI, 2012). 

As relações solo-relevo podem ser exemplificados a partir de estudos da Análise 
Estrutural da Cobertura Pedológica (BOULET et al., 1982a,b,c), cujos resultados 
permitiram superar a visão de catena (cadeia) desenvolvido por Milne em 1934 
(QUEIROZ-NETO, 2002), em que solo é entendido e estudado como um corpo 
organizado somente em perfil vertical, passando então a ser considerado como um corpo 
tridimensional que se organiza verticalmente e lateralmente como um contínuo na 
vertente. A mudança sequencial dos solos ao longo da vertente é atribuída às variações 
de drenagem subsuperficial, a lixiviação, e ao transporte e deposição diferencial de 
materiais erodidos ao longo da rampa. Assim, áreas correspondentes a interflúvios e/ou 
áreas mais planas e alongadas, tendem a ser mais estáveis e os processos pedogenéticos 
mais intensos, devido a maior infiltração de água no solo. Por esta razão, os solos 
desenvolvidos nestas condições são mais profundos, com horizontes mais espessos. De 
outro lado, em áreas de encostas, de topografia mais íngreme, o escoamento superficial 
tende a superar a infiltração de água no solo, e os solos formados nestas condições são 
menos espessos, e dependendo do grau de inclinação da rampa, podem ocorrer 
afloramento de rocha com Neossolos Litólitos e Regolíticos (LEPSCH, 2002; KÄMPF e 
CURI, 2012).  

 O relevo desta forma, regula o regime hídrico no solo, e atua sobre a percolação 
da água, na lixiviação de solutos e transporte de partículas em suspensão no meio líquido, 
e consequentemente nos processos de hidrólise, hidratação e dissolução (OLIVEIRA, 
2005). Não somente a inclinação da vertente interfere nestes processos, senão também a 
sua forma. Segundo Oliveira (2005) e Valeriano (2008), a morfologia da vertente, 
côncava ou convexa, convergente ou divergente, tem implicações direta na dispersão ou 
concentração da água das enxurradas, e consequentemente, na movimentação interna da 
água, que por sua vez, condicionam maior ou menor grau de evolução pedogenética. Os 
solos em posições côncavas-convergentes tendem a concentrar o fluxo de água e tornam-
se mais úmidos do que solos desenvolvidos em posições convexas e divergentes. 
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Características físicas da área 
A área do estudo, uma bacia de 1ªordem, de um tributário do rio Lopei, na 

localidade conhecida como Esquina Memória, possui 180 hectares e está inserida no setor 
leste do município de Toledo, divisa com o município de Cascavel (Figura 1). A área está 
inserida no Planalto de Cascavel no extremo leste da Bacia do Paraná 3 (BP3), no limite 
com a Bacia do Piquiri. 

A bacia possui forma alongada, vale em V aberto, dissimétrico. O relevo local 
varia de suave ondulado (3-8% de declividade) nos segmentos topo e média alta vertente, 
à ondulado (8-20%) nos segmentos de jusante e média baixa vertente. Apresenta gradiente 
topográficos de 107 metros (587 à 694 m. a.n.m). 

Conforme a classificação geológica da Mineropar (2013) o substrato da área do 
estudo é composto por basaltos do Membro Toledo da Formação Cascavel (Figura 1) do 
Grupo Serra Geral de idade Juro-Cretáceo.  Este Membro configura a subunidade mais 
espessa e extensa da Formação Cascavel, em que a espessura total aparente chega a atingir 
380 metros, sendo composto essencialmente por basalto maciço de coloração cinza-
arroxeado, com rochas vulcanoclásticas subordinadas, procedentes predominantemente 
de derrames tabulares, que contribuíram para formação e evolução de interflúvios 
alongados e aplainados, vertentes convexas e vales em V, com predomínio de 
declividades entre 6 a 12% (MINEROPAR, 2013; ARIOLI & SALAZAR JR, 2014). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 1. Localização e caracterização da área do estudo. 
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O clima quente e úmido da região favorece a ação de intemperismo químico e 
físico, decompondo e desintegrando os minerais presentes no basalto, como os 
plagioclásios, piroxênios, magnetita, olivina e apatita. A decomposição destes minerais 
contribui para a formação de solos com textura muito argilosa, bastante profundos e 
evoluídos, com fertilidade variável, devido ao incremento de elementos como oxi-
hidróxidos de ferro e alumínio (hematita e goethita), magnésio e cálcio (PINESE e 
NARDY, 2003; WICANDER & MONROE, 2009). Segundo Fernandez et al. (2011), no 
Planalto de Cascavel da BP3, o relevo é formado por vertentes longas, convexa-retilínea, 
onde predominam sequências de solos compostas por Latossolos Vermelho Férrico nos 
seguimentos de topo e interflúvios, Nitossolo Vermelho Férrico na média vertente, e, 
solos rasos, Neossolos Regolíticos nos setores mais íngremes das rupturas de declividade 
que definem o fundo de vale, e, em situações em que o fundo do vale é amplo tem-se o 
desenvolvimento de Neossolos Flúvicos. 

 
Procedimentos 
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O conhecimento da distribuição dos atributos químicos e físicos dos solos nas 
duas vertentes estudadas pautou-se na Análise Estrutural da Cobertura Pedológica, 
conforme Boulet et al. (1982abc). Os dados da cobertura pedológica foram obtidos com 
a abertura de oito trincheiras de 2 metros de profundidade dispostas ao longo de duas 
topossequências (Figura 1). Em cada trincheira foram realizadas descrições das 
propriedades macromorfológicas das feições dos solos conforme Lemos e Santos (2015) 
e posterior classificação dos solos conforme Sistema Brasileiro de Classificação de Solos 
SiBCS (EMBRAPA, 2013). Em cada perfil de solo, foram descritos e coletadas amostras 
dos horizontes para análises químicas e físicas de rotina para fins de classificação. No 
setor de fundo de vale dentro da mata os solos foram identificados por tradagem e 
descrição em barrancos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A análise dos resultados indicam uma boa correlação entre os tipos de solo e sua 

posição nas vertentes. A topossequência I (Topo I), situada no lado direito da bacia possui 
923 m de extensão, forma convexa-retilínea-convexa e desnível topográfico de 93 m 
(Figura 2).  

A Topo I foi subdivida em quatro segmentos: fundo de vale, baixa, média e alta 
vertente. No fundo de vale predominam os solos pedogenéticamente menos 
desenvolvidos, pouco espesso, com estrutura incipiente, classificado como 
CAMBISSOLO Háplico – CX. Na baixa vertente ocorrem solos mais desenvolvidos, 
argiloso e distrófico, com sequência de horizonte Ap, AB, BA, Bnítico e Bw, classificado 
como NITOSSOLO VERMELHO distroférrico – NVf, estando associados as áreas de 
maior declividade em setores convexos e retilíneos. O horizonte diagnóstico possui 90cm 
de espessura, com textura argilosa a muito argilosa, estruturado em blocos angulares, com 
cerosidade comum ao longo do horizonte, com cores de matiz 2,5YR úmida (Bruno-
avermelhado-escuro). Os solos classificados como LATOSSOLO VERMELHO férrico - 
LVf predominam nos setores de média-baixa, média-alta e topo da vertente, onde há a 
diminuição de declividade.  O horizonte diagnóstico (Bw) apresenta espessura maior que 
140cm, com textura muito argilosa e matiz superior a 7,5R úmida (Vermelho muito 
escuro-acinzentado). 
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Figura 2. Distribuição dos solos na Toposequência I (Topo I). 

 

A topossequência II (Topo II) disposta na margem esquerda da bacia possui 565 
metros de comprimento. Apresenta desnível de 44 metros, e uma ruptura de declividade 
mais acentuada no segmento de Média vertente (Figura 3). 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Distribuição dos solos na Toposequência II (Topo II). 
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Esta vertente divide-se em três segmentos. No fundo de vale, segmento de forte 

declividade, predominam solos rasos e pouco desenvolvidos pedogenéticamente com 
sequencia vertical de horizonte A, Bi, Cr e CR, caracterizando a presença de 
CAMBISSOLO Háplico e NEOSSOLO REGOLÍLITCO. Na baixa vertente, no setor 
convexo de maior declividade, são encontrados solos classificados como NITOSSOLOS 
VERMELHOS férrico - NVf. O horizonte diagnóstico (Bt) apresenta textura muito 
argilosa, estrutura em blocos, com cerosidade comum, disposto em apenas 50cm de 
espessura antes do contato com o horizonte de rocha alterada (BC). A média-baixa 
vertente apresenta solos de textura argilosa, distróficos e profundos (135 cm), composto 
por sequencia vertical de horizontes Ap, AB, BA, B nítico e Bw, que embora classificados 
como Nitossolo Vermelho férrico, este seguimento possui características bem 
transicionais para Latossolo Vermelho férrico. E no segmento de média-alta e topo da 
vertente predominam solos mais profundos e pedogenéticamente desenvolvidos, que 
apresentam sequência de vertical de horizonte Ap, AB, BA e Bw definindo um Latossolo 
Vermelho distroférrico. Estes solos encontram-se sob influência de baixa declividade e 
apresentam profundidade superior a 150 cm, com textura muito argilosa, em estrutura 
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subangular, com cores avermelhadas, matiz acima de 7,5R (Vermelho muito escuro-
acinzentado). 

Observou-se nas duas topossequências uma camada fortemente compactada, 
correspondendo ao horizonte A (Ap e AB) até 40 cm de profundidade do solo. Essa 
camada dificulta a infiltração da água, e, também o melhor desenvolvimento de raízes. 
As quais se concentram nos primeiros três centímetros do solo ou tendem a se fixar 
paralelamente a camada compactada. Estas condições favorecem o desenvolvimento de 
processos erosivos lineares (sulcos e pequenas ravinas) conforme observado em todos os 
segmentos da vertente. 

A sequência de distribuição lateral e a extensão dos solos observados na área do 
estudo de montante para jusante é típica na região nas vertentes com extensão e declive 
semelhantes. Considerando que a morfologia da vertente influencia diretamente na 
formação dos solos, esta configuração é modificada com a variação da forma e extensão 
das mesmas. Ora com maior predomínio de Latossolos (vertentes mais extensas) como 
na Topo I, ora o Nitossolo (vertentes mais curtas) como na Topo II. 

Fernandez et al. (2011) já descreveram que os latossolos encontrados na BP3 
tendem a se situar nas áreas de topos longos e planos e em segmentos de vertentes longas 
e suaves. Por esta razão são solos minerais em avançado estágio de intemperismo, muito 
evoluídos, com horizonte B latossólico maior que 150cm. Para estes autores, nos 
segmentos de maior declividade da bacia ocorrem os Nitossolos, com textura argilosa a 
muito argilosa e matiz superior a 2,5 YR ou mais vermelho.  

Estas características podem ser evidenciadas neste trabalho, onde há aumento da 
profundidade do horizonte diagnóstico nos perfis de latossolos, em relação aos 
Nitossolos, em função das formas convexas e divergentes e do baixo gradiente de 
declividade. Estas características associadas, assim como salientado por Lepsch (2002), 
Oliveira (2005), Kampf & Curi (2012), formam as condições ideais para que se 
intensifiquem os processos de intemperismo e favorecem a formação de horizontes 
profundos bastante evoluídos e estruturados de cores avermelhadas (superiores a 2.5YR). 
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Calegari e Marcolin (2014) e Rocha et al. (2012) obtiveram resultados 
semelhantes da distribuição dos solos conforme a morfologia da vertente em outras 
topossequências da região. Nos segmentos convexos e divergentes da vertente ocorreram 
os solos mais desenvolvidos, seguidos de Nitossolos nos segmentos de Média Baixa 
vertente, nos setores de maior declividade. Martins et al. (2015) evidenciaram que as 
mudanças nos tipos de solos no Platô de Cascavel estão condicionadas pelas rupturas de 
declividade na vertente. Ou seja, ocorrência de latossolos nos segmentos de topo e 
interflúvios, e, nos setores de maior declividade, os Nitossolos, semelhantes ao 
encontrados neste trabalho. Silva (2017) destaca que no Compartimento Geomorfológico 
de Cascavel os Latossolos Vermelhos ocupam os setores de interflúvio alongados e 
formas planas de relevo. Em vertentes em que a declividade não excede aos 6%, os LV 
estendem-se até a média vertente, onde ocorre a transição para os Nitossolos. Aspecto 
semelhante ao observado na margem esquerda da bacia em estudo. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos até o momento têm evidenciado que a abordagem deste 
trabalho tem potencial significativo para melhor entendimento das relações entre as 
formas e processos da paisagem e sua relação com a pedologia. Consequentemente, 
permite melhor direcionar ações de conservação dos solos, em função do conhecimento 
das potencialidades e restrições de cada tipo de solo. 
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EFEITO DA ESCARIFICAÇÃO DO SOLO NA ESTABILIDADE DE 
AGREGADOS E NO TEOR DE MATÉRIA ORGÂNICA EM DIFERENTES ANOS DE 

MANEJO 
 

Paulo Angelo Fachin84 
Leandro Meert85 

Edson Lucas Camilo86 
 
Eixo Temático: Geologia, geomorfologia e pedologia para o entendimento da dinâmica e 
evolução das paisagens 
Resumo: A escarificação do solo em Sistema de Plantio Direto (SPD) é uma alternativa para 
rompimento de camadas compactadas que impedem o desenvolvimento radicular das plantas, a 
aeração e a circulação de água no solo no decorrer dos anos de manejo. A escarificação acarreta 
alguns efeitos no comportamento físico do solo, podendo a longo prazo causar efeitos negativos 
e/ou positivos. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da escarificação na estabilidade dos 
agregados e nos teores de matéria orgânica do solo em diferentes anos de manejo pós 
escarificação. Para isto se utilizou de uma área experimental na mesma encosta e no mesmo tipo 
de solo com tratamentos diferentes: floresta nativa; SPD sem escarificação; SPD 1 ano pós 
escarificação; SPD 3 anos pós escarificação e SPD 4 anos pós escarificação. Os resultados se 
apresentaram diferentes dos relatados na literatura em outros estudos. O índice de estabilidade de 
agregados aumentou nos anos posteriores a escarificação e os teores de matéria orgânica 
reduziram, evidenciando efeitos extrínsecos no aumento da estabilidade de agregados. 
Palavras-chave: Sistema de Plantio direto; Manejo, Solo. 
  
INTRODUÇÃO  

As mudanças de uso do solo induzidas pelo homem é um fator significativo na 
mudança comportamental dos parâmetros físicos e químicos do solo. Para o bom 
desenvolvimento radicular das plantas, é necessária boa qualidade física dos solos. Um 
dos grandes problemas das pastagens e das áreas agrícolas é a compactação do solo, que 
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85 Doutorando em Agronomia pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO. 
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limita o desenvolvimento radicular da planta, acarretando em menor produtividade  
(DEBIASI et al., 2010). 

Um dos principais causadores da compactação dos solos em áreas agrícolas com 
Sistema de Plantio Direto (SPD) é o intenso tráfego de máquinas agrícolas, que com o 
desenvolvimento e modernização da agricultura, apresentam-se cada vez maiores e mais 
pesados, potencializando a compactação dos solos. Em SPD, em que há a ausência do 
revolvimento do solo, estes efeitos são observados mais facilmente nas camadas 
superficiais, pois com o intenso tráfego de máquinas agrícolas e a ausência de 
revolvimento no decorrer dos anos, facilita-se a formação da camada compactada, ou 
camada de impedimento ao desenvolvimento radicular (SALES et al., 2016). 

Como forma de se reduzir estes efeitos da compactação dos solos, bem como, seu 
efeito negativo na produtividade das culturas, indica-se em alguns casos o uso de 
escarificador, este equipamento promove o rompimento das camadas compactadas, 
através da ação de hastes, sem o tombamento da leiva, ocorrendo um menor revolvimento 
superficial do solo, além da manutenção da maior parte da palhada na superfície 
(CORTEZ et al., 2011).  

A escarificação do solo tem por objetivo reduzir a densidade do solo e a resistência 
à penetração de raízes, aumentar a permeabilidade e reduzir o encharcamento em terrenos 
planos (DALLA ROSA, 1981). No entanto, com a escarificação alguns parâmetros 
relacionados à estrutura dos agregados são alterados, dentre eles, o teor de matéria 
orgânica, diâmetro dos agregados e estabilidade dos agregados, pois durante a 
escarificação os agregados têm sua estrutura quebrada sendo reduzidos de tamanho 
podendo afetar a capacidade de resistirem aos processos erosivos, do mesmo modo a 
matéria orgânica passa a ser alterada afetando diretamente a resiliência do solo e seus 
agregados.  

A partir disto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência da 
escarificação na estabilidade dos agregados, diâmetro médio dos agregados e teor de 
matéria orgânica do solo em SPD com diferentes anos de manejo após a escarificação.  
DESENVOLVIMENTO  
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Local de estudo 
O trabalho foi realizado em uma propriedade rural localizada as margens da BR 158 

(24o01’46’’S;52º19’01’’O) no município de Campo Mourão-PR (Figura 1). O clima da região é 
classificado como subtropical úmido mesotérmico, com verões quentes e geadas pouco 
frequentes, com tendência de concentração das chuvas nos meses de verão, sem estação seca 
definida, de acordo com a classificação de Köppen-Geiger.  

Figura 1 - Localização da área de estudo. 

 
 
A área está em sistema de semeadura direta há aproximadamente 30 anos, com 

semeadura de soja no verão e aveia ou trigo no inverno. O solo do local é classificado 
como Latossolo Vermelho Distroférrico de textura muito argilosa (EMBRAPA, 2013), 
areia 14%, silte 23%, argila 63%. Para a escarificação das áreas o agricultor utilizou o 
escarificador Fox® que possui nove hastes em formato parabólico com 3 cm de espessura, 
espaçadas 30 cm entre si, a profundidade da operação foi de 25 cm e velocidade de 
trabalho de 5 km/h. 

As parcelas estão todas localizadas na mesma encosta com declividade baixa de 
aproximadamente 7% O delineamento adotado foi inteiramente casualizado com cinco 
tratamentos: Floresta; Sistema de Plantio Direto (SPD) sem escarificação; SPD um ano 
após escarificar; SPD três anos após escarificar e SPD quatro anos após escarificar. O 
solo foi coletado na camada de 0-20 cm com o auxílio de uma pá de corte em formato de 
blocos para a não ocorrência de desestruturação dos agregados, posteriormente as 
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amostras foram acondicionadas em sacos plásticos e levadas ao Laboratório de Erosão de 
solos localizado no AMBIOTEC no campus CEDETEG da Universidade Estadual do 
Centro-Oeste, UNICENTRO.  
Delineamento experimental e avaliações 

Os solos foram secos a temperatura ambiente em laboratório (21ºC) por 4 dias e 
em seguida foram separados para amostragem.  

Para cada tratamento (Floresta; Sistema de Plantio Direto (SPD) sem 
escarificação; SPD um ano após escarificar; SPD três anos após escarificar e SPD quatro 
anos após escarificar) foram separadas 6 amostras de vinte e cinco gramas (25g) 
peneiradas em peneira de malha de 8 mm por 5 minutos para cada análise física: 
estabilidade de agregados (IEA); diâmetro médio ponderado (DMP), diâmetro médio 
geométrico (DMG), peneiramento seco (PS), e 3 repetições de cada tratamento para 
análise de matéria orgânica (MO).  

Para determinação do peneiramento seco (PS), cada uma das 6 amostras de (25g) 
foram peneiradas por 30 segundos emagitador de peneira eletromecânico para separar as 
classes deagregados. As amostras foram fracionadas de acordo com asseguintes classes 
granulométricas: 4,0 mm; 2,0 mm; 1,0 mm; 0,5mm; 0,250 mm, 0,125; <0,125 mm. Em 
seguida, pesou-se a fração retida em cadapeneira e estabeleceu-se a representatividade de 
cada classe utilizando a equação 1. 

 
A% = Agregado retido na peneira em porcentagem 
PAR = Peso de agregado retido na peneira (g) 
PAT = Peso total da amostra total (g) 
 
Para estimativa da estabilidade de agregados via úmida foi realizado o 

peneiramento submerso em água (PU). Para tanto foram usados 25 g de solo de cada 

Equação 1 
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amostra, que foram pré-umedecidos por 10 minutos, conforme o princípio de 
umedecimento lento descrito por Kemper e Chepil (1965). Em seguida, o material foi 
agitado levemente em agitador de Yoder com movimentos ascendente e descendente no 
sentido vertical por 10 minutos (30 rpm) nas seguintes classes granulométricas: 4,0 mm; 
2,0 mm; 1,0 mm; 0,5 mm; 0,250 mm, 0,125; <0,125 mm.  O procedimento empregado no 
peneiramentosubmerso foi adaptado a partir de Yoder (1936).  

O material retirado de cada peneira foi transferido para becker de vidro e seco a 
105ºC por 24 horas em estufa de aquecimento, em seguidafoi pesada a fração retida em 
cada peneira.  

Em ambos os procedimentos a distribuição e quantidade deagregados (peso-
volume) de uma peneira para outra foi obtida pormeio da razão entre a quantidade de 
agregados retidos em cadapeneira pelo total de material avaliado. Os índices dos 
agregados: diâmetro médio ponderado, diâmetro médio geométrico e estabilidade de 
agregadosem porcentagem, foram obtidos por meio das equações abaixo: 

 
DMP = Diâmetro Médio Ponderado 
x= Diâmetro médio da classe de agregados (mm) 
i y = Proporção de agregado retido em cada classe em relação 
à amostra total 

 
DMG= Diâmetro Médio Geométrico 
PAi= Peso de agregado de cada classe (g) 
lnDMCi= Logaritmo natural do diâmetro médio da classe 
PTAi= Peso Total da Amostra 
 

Equação  2 

Equação  3 
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EA%= Estabilidade de Agregados em porcentagem 
PAR =Peso de Agregados Retidos >0,25 mm 
PA = Peso de Agregados <0,25 mm 
PTA = Peso Total da Amostra 
 
Os índices apresentam interpretações diferentes, o DMP aumenta à medida que 

agregados maiores fica retido nas peneiras,o DMG indica a classe de agregados mais 
freqüente no solo e o IEA% pode variar de 1 a 100% e indica a agregação de acordo com 
o manejo do solo (Kemper e Rosenau, 1986; Castro Filho et al., 2002; Díaz-Zoritaet al., 
2002). 

O conteúdo de matéria orgânica do solo (MO) foi determinado pelo método 
Walkley Black (1934) em amostras triplicadas para cada tratamento avaliado (3 réplicas 
× 5 tratamentos = 15 amostras no total). Os dados foram tabulados e tratados por meio do 
software BioEstat 5.0. A análise dos dados foi realizada da seguinte forma: 1) estatística 
descritiva (média, desvio padrão e coeficientede variação); 2) análise de variância 
univariada (ANOVA); 3) comparação de médias pelo teste t. A aplicação das técnicas e 
análises estatísticas seguiu as recomendações e procedimentos contidos em Vieira (1999). 
Resultados e discussão 

A Figura 2 apresenta o teor de MO no solo da floresta e nos solos com diferentes 
anos após a escarificação. Verifica-se que o teor na floresta é maior que nas demais áreas, 
e que nas áreas onde houve escarificação ocorreu a diminuição da MO em relação a área 
não escarificada. 

A redução dos teores de MO no solo é atribuída à ação do escarificador, em que 
parte dos resíduos culturais são incorporados em profundidade, além da maior aeração do 
solo e consequente destruição dos agregados e exposição das frações de matéria orgânica 
protegida pelos agregados, proporcionando uma maior ação dos microorganismos que 

Equação 4 
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promovem a sua decomposição e conseqüentemente redução dos teores de MO do solo 
(COSTA et al., 2008). 
Figura 2. Quantidade de matéria orgânica (g/dm3) de solos com diferentes manejos e tempos de 
escarificação.  As barras de erro indicam desvio padrão.  

 
  

Alguns estudos têm demonstrado que quando ocorre a retirada da floresta e a substituição 
por culturas agrícolas, a adição de matéria orgânica no solo é menor, com isso ao longo do tempo 
a quantidade tende a diminuir, conforme verificado por Moreira e Malavolta (2004) que ao 
estudarem a dinâmica da matéria orgânica no bioma Amazônia verificaram que há redução nos 
teores quando a floresta é substituída por pastagem. 

A escarificação, apesar de não revolver intensamente o solo, faz com que a matéria 
orgânica que está protegida dos microrganismos pelos agregados do solo seja exposta devido a 
ação das hastes que causam vibrações no solo e também pela ação do rolinho destorroador que 
quebra os torrões de solo com o objetivo de reduzir a rugosidade.  

Isso explica a redução na quantidade de matéria orgânica quando se compara o solo não 
escarificado e o solo escarificado. Os resultados do presente trabalho mostram que a redução 
ocorre no primeiro ano após a escarificação e que depois os teores estabilizam. 

Resultados similares foram encontrados por Dadalto et al. (2015) que ao compararem 
diferentes sistemas de manejo verificaram que o sistema de plantio direto apresentou 39% a mais 
de carbono orgânico total que o sistema de cultivo mínimo (escarificação). 
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A Figura 3 apresenta a estabilidade dos agregados, segundo a literatura, a estabilidade 
tende a diminuir quando o solo é escarificado ou os teores de matéria orgânica diminuem 
(CALONEGO e ROSOLEM, 2008; CASTRO FILHO et al, 2002). No entanto, os resultados 
indicaram um padrão diferente, uma vez que encontrou-se aumento significativo na estabilidade 
dos agregados após a escarificação. Nota-se que a estabilidade aumentou com o tempo após a 
escarificação. Isso mostra que a desagregação causada pelo escarificador começa a diminuir após 
o primeiro ano e tende a estabilizar até o quarto ano sem escarificar. 
Figura 3 - Estabilidade dos agregados do solo em diferentes sistemas de manejo e tempo de 
escarificação. As barras de erro indicam desvio padrão.  

 
  
Nota-se também que a estabilidade dos agregados foi menor no solo sem 

escarificação quando comparado ao solo escarificado, isso pode indicar que o solo onde 
realizou-se o trabalho estava compactado, pois a compactação reduz a estabilidade dos 
agregados, conforme verificado por Beutler et al. (2005) que constatou redução na 
estabilidade dos agregados do solo a medida com que aumentou a compactação do solo. 

Salton et al. (2008), observaram que elevados teores de argila afetam 
positivamente a estabilidade dos agregados do solo, e no estudo em questão, o solo 
apresenta alto teor de argila, o que pode ter contribuído para o aumento da estabilidade, 
pois os teores de matéria orgânica do solo foram reduzidos após a escarificação, e a 
estabilidade dos agregados aumentou.  
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Isso ocorre porque quando tem-se problemas de compactação o crescimento e a 
distribuição das raízes no solo é menor, com isso há menos liberação de exsudatos 
radiculares que agrupa as partículas do solo e favorece a formação de agregados maiores 
além da ação física que as raízes exercem e com isso aproximam as partículas de solo. 

Em solos tropicais, os teores de óxido de Fe e Al associados à argila caulinita 
desempenham papel importante como agentes cimentantes (BRONICK eLAL, 2005), 
uma vez o solo escarificado pode ocorrer a transformação de compostos minerais (isto é, 
Ferro e oxi-hidróxidos de alumínio), causando a dispersão destes minerais argilosos pela 
quebra dos agregados e posteriormente a agregação em conjunto com a ação das raízes 
nos anos seguintes de manejo. 

Os resultados do diâmetro médio ponderado e do diâmetro médio geométrico dos 
agregados, em função dos diferentes tempos de manejo de SPD pós escarificação, são 
apresentados nas Figuras 4 e 5.  De acordo com a literatura, quanto maior for a 
porcentagem de agregados grandes, ou seja, retidos nas peneiras com malhas maiores, 
maior será o DMP. Já o DMG representa uma estimativa da classe de agregados de maior 
ocorrência. 

Comparando-se os diferentes anos de manejo pós escarificação, verifica-se que o 
DMP variou de 1,65 mm (1 ano pós escarificar) a 2,05 mm (3 anos pós escarificar), 
observa-se que ocorreu pequena redução no diâmetro médio ponderado dos agregados e 
aumento no terceiro ano pós escarificação. No entanto as demais áreas não diferem 
significativamente da floresta, sendo a área 3 anos pós escarificação a que apresentou o 
maior DMP.  
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Figura 4 - Diâmetro Médio Ponderado do solo em diferentes sistemas de manejo e 
tempo de escarificação. As barras de erro indicam desvio padrão. 

 
 
Já o DMG apresentou resultados bastante baixos, evidenciados o efeito do trânsito 

dos maquinários e da escarificação na redução do tamanho das classes predominantes de 
agregados ficando todas abaixo de 0,12 mm. Assim como no IEA e no DMP, a área com 
3 anos pós escarificação também apresentou os maiores valores no DMG, comprovando 
o efeito a longo prazo (3 anos) da escarificação no aumento do tamanho dos agregados.  
Figura 5 - Diâmetro Médio Geométrico do solo em diferentes sistemas de manejo e tempo de 
escarificação. As barras de erro indicam desvio padrão. 

 
Os resultados obtidos no peneiramento à seco demonstram a dinâmica do uso do 

escarificador na quebra da estrutura do solo, sendo que no primeiro ano após a 
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escarificação, pode-se observar uma redução nas quantidades de macroagregados (>0,250 
mm) presentes. Após 3 e 4 anos pode ser observado a reestruturação dos solos avaliados, 
sendo que os solos apresentam quantidades de macroagregados semelhantes e até mesmo 
superiores às observadas em solos nunca escarificados. O aumento na presença de 
macroagregados após 3 e 4 anos da escarificação estão relacionada às forças de 
compressão causadas pela utilização de maquinários e implementos na área agrícola, 
compactando e comprimindo os agregados tornando-os mais enrijecidos (RIBON et al., 
2014).  
Tabela 1 - Porcentagem de agregados de para os diferentes tratamentos submetidos a 
peneiramento seco. 
Classe de  
agregados 

Floresta Sem 
escarificar 

1 ano pós 
escarificar 

3 anos pós 
escarificar 

4 anos pós 
escarificar 

      
4,0 mm 13,9±0,5AC 25,5±1,1ABC 16,1±0,7AB 23,0±1,5BC 29,9±1,3ABC 
2,0 mm 20,9±0,7A 20,2±0,7A 24,9±1,0A 27,8±0,6A 27,9±0,9A 
1,0 mm  14,3±0,4AC 13,7±0,4ABC 18,7±0,4AB 17,2±0,3BC 16,0±0,4ABC 
0,5 mm 14,6±0,2AB 10,4±0,2A 12,8±0,3B 10,7±0,5AB 9,5±0,3AB 
0,250 mm 20,5±0,3A 14,5±0,4A 14,5±0,7A 11,3±0,7A 9,2±0,4A 
0,125 mm 7,5±0,3A   9,0±1,1AB    6,4±0,5AB    5,1±0,3AB   3,9±0,2B 
      
< 0,125 
mm 

 8,3±0,5A   6,6±0,8A    6,5±0,3AB    4,9±0,2AB   3,7±0,3B 

Total      100       100        100         100       100 
Média ± desvio padrão. Letras iguais na mesma coluna não diferem significativamente a 5% no teste de 
Tukey. 

 
No peneiramento a úmido observa-se predomínio dos macroagregados (>0,250) 

com relação ao microagregados (<0,250). Entre as áreas, a floresta e a sem escarificar 
apresentaram valores menores para o macroagregados enquanto as mesmas apresentaram 
valores maiores para os microagregados.  
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Tabela 2 - Porcentagem de agregados de para os diferentes tratamentos submetidos a 
peneiramento submerso em água. 
Classe de  
agregados 

Floresta Sem 
escarificar 

1 ano pós 
escarificar 

3 anos pós 
escarificar 

4 anos pós 
escarificar 

      
4,0 mm 15,8±0,6AC 14,4±1,2ABC 10,2±0,7BC 16,8±0,9ABC 11,6±0,4AB 
2,0 mm 16,9±0,5AB 14,2±0,5AB 19,1±0,5A 19,0±0,9AB 16,0±0,2B 
1,0 mm  13,0±0,2A 14,0±0,2A 17,2±0,5A 18,1±0,5A 16,8±0,2A 
0,5 mm 16,9±0,4A 17,2±0,3A 18,1±0,2A 18,7±0,3A 22,5±0,8A 
0,250 mm 11,5±0,9A 15,1±1,0A 14,3±0,6A 12,5±0,4A 14,2±1,1A 
0,125 mm 5,4±0,7A     9,4±0,7A     7,7±0,7A     7,7±0,6A 10,5±1,1A 
< 0,125 
mm 

20,5±0,4A     15,7±0,4A     13,4±0,2A     7,2±0,8A 8,4±0,5A 

Total  100          100          100            100       100 
Média ± desvio padrão. Letras iguais na mesma coluna não diferem significativamente a 5% no teste de 
Tukey. 
 

O peneiramento úmido comprovou que as classes de agregados nas áreas 
escarificadas apresentam maior resistência a desagregação que a floresta e a sem 
escarificar, comprovando o aumento da estabilidade de agregados e sua maior resistência 
a desagregação, pois quanto maior a presença de agregados maiores significa que mais 
resistente o material é a desagregação e água. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

1. Verificou-se o efeito da escarificação na redução dos teores de matéria 
orgânica do solo até 4 anos pós escarificação em SPD. 

2. Os resultados mostraram aumento da estabilidade de agregados mesmo com a 
redução dos teores de matéria orgânica, abrindo a necessidade de estudos que 
busquem investigar outros efeitos na determinação destes valores. 

3. Os peneiramento secos e úmidos comprovaram o aumento do tamanho e da 
resistência dos macroagregados três anos após escarificação em SPD. 
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4. O presente estudo abre lacunas para novas investigações em torno dos efeitos 
da escarificação no IEA e na M.O do solo em sistema de SPD com 
escarificação a longo prazo de manejo.  
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RESUMO EXPANDIDO 

A paisagem geomorfológica é constituída por formas de relevo geradas em fases 
de instabilidade e estabilidade ambiental. Tais fases podem ser inferidas através da 
caracterização do registro estratigráfico. Essa abordagem vem sendo realizada no Planalto 
das Araucárias para a compreensão da evolução das paisagens em unidades geomórficas 
mesolocais do Planalto das Araucárias, tais como: Superfície de Palmas/Água Doce 
(Paisani et al., 2014), Planalto de Canoas (Pagotto, 2018) e Superfície de São José dos 
Ausentes (Pereira, 2017). Tais pesquisas serviram como base para o entendimento do 
papel das mudanças climáticas na evolução do relevo dessas unidades geomórficas e 
detectar sinais de condições paleoambientais regionais. 

Por outro lado, pouco se sabe da abrangência da extensão dos fenômenos de 
morfogênese e pedogênese, detectados nessas superfícies, para a Superfície de 
Pinhão/Guarapuava. Até o momento está em curso a caracterização de registros 
estratigráficos no setor de Pinhão, mas o setor de Guarapuava ainda carece de 
identificação e caracterização de registros estratigráficos que possam atender a essa 
lacuna. Nesse sentido, esse trabalho tem como objetivo identificar formações superficiais 
que tragam respostas da extensão espacial dos fenômenos de morfogênese e pedogênese. 

Para atingir referido objetivo pretende-se aplicar abordagem pedoestratigráfica 
em registros de paleocabeceira de drenagem identificada no distrito de Guará, município 
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de Guarapuava, próximo à divisa com Inácio Martins, como vem sendo aplicado por 
outros trabalhos de membros do Núcleo de Estudos PaleoAmbientais (NEPA)/ 
Unioeste/Fco Beltrão. Até o momento foi realizada a caracterização fisiográfica da área 
de interesse e trabalho de campo.  

O relevo no setor analisado suavemente ondulado, com colinas convexas contendo 
encostas curtas. Tais colinas são mantidas primordialmente por alterita de basaldo com 
diferentes espessuras (1 a >7m). Esse fato sugere a ocorrência de paleoperfís de 
intemperismo que foram truncados pela erosão ao longo do tempo. Localmente, são 
verificados depósitos coluviais delgados e epipedon enterrados (paleossolos) sobre a 
alterita e/ou sob depositos. Os epipedons atestam um período climático frio, suficiente ao 
longo do ano para gerar melanização da matéria orgânica e os depósitos uma fase de 
instabilidade com erosão/sedimentação das encostas. Incisão erosiva linear 
(paleovoçoroca) é um fenômeno pouco frequente, porém detectado na área de estudo. 
Nesses locais, as espessuras de sedimentos em relação aos outros pontos identificados na 
superfície de Pinhão/Guarapuava são maiores. Dessa forma, acredita-se que a história 
sedimentar nesse setor está mais preservada, pois nos outros pontos houve erosão em 
predomínio da sedimentação. 
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Resumo: O trabalho tem por objetivo realizar um levantamento técnico-científico referente a 
contaminação dos solos e da água por diversos metais pesados, provenientes tanto de fontes 
geogenéticas, quanto da contaminação antropogênica. Primeiramente se fará uma relação da 
contaminação do solo e da água por meio de seus poluentes e transporte de acordo com diferentes 
componentes e dinâmicas ambientais. Além disso realizar um esboço teórico, relacionado às 
ameaças a saúde humana quanto a qualidade ambiental, proveniente dos vestígios de metais 
pesados e partículas transportadas pelo intemperismo das rochas em águas subterrâneas e/ou 
superficiais, além da contaminação dos solos pela aplicação de agroquímicos. 
 
Palavras-chave: manejo-conservação-solo/água; metais-pesados; agroquimicos 
  
RESUMO EXPANDIDO 

As investigações exploratórias e experimentais buscaram, empiricamente, em 
primeiro lugar conhecer o objeto de estudo e seus contornos, de modo a levantar hipóteses 
de trabalho num ambiente carente de pesquisa sistemática. O conhecimento alcançado, 
de ordem metodológica e científica, constitui uma contribuição para o entendimento de 
aspectos da dinâmica ambiental. 

Deste modo pouco se sabe sobre a mudança das dinâmicas ambientais devido a 
pressão que vem sido exercida sobre o meio, principalmente nas áreas de exploração 
agropecuária da região em bacias hidrográficas. Portanto, temos como premissas realizar 
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um levantamento dos solos da região, tendo como foco principal a contaminação dos 
solos e das águas superficiais e sub-superficiais pelo uso intensivo de agroquímicos e/ou 
metais pesados oriundos de fontes geogenéticas.  

Os poluentes acumulados nos solos superficiais podem ser transportados para 
diferentes unidades ambientais como: horizontes mais profundos de solo, águas 
superficiais, águas sub-superficiais, planta (vegetais) e poeira (aerossóis). A poluição do 
solo e das águas pode ameaçar a saúde humana (SELINUS et al 2005), não só através do 
seu efeito na qualidade dos alimentos e na água potável, mas também pelo seu efeito sobre 
a qualidade do ar (relacionada à incorporação de vestígios de metais pesados em 
partículas transportadas pelo ar provenientes de solos). Embora não tenha sido dada muita 
atenção ao solo em comparação com alimentos, água e poluição atmosférica, a poluição 
do solo tem sido enfatizada cada vez mais e por muitas agências e comunidades de 
proteção ambiental (CHEN et. al., 1997). 

Além das fontes de contaminações antrópicas, podemos nos deparar com 
processos geoquímicos que ocorrem nas águas subterrâneas onde reagem com minerais 
de aquíferos causando grandes efeitos na qualidade da água.  

A água é um solvente quimicamente muito ativo capaz de reagir com o meio 
percolado incorporando substâncias orgânicas e inorgânicas. Desta forma, quando 
considerados exclusivamente processos naturais, os principais constituintes presentes nas 
águas resultam de processos físicos e químicos de intemperismo de rochas. O 
intemperismo físico está associado à fragmentação das rochas, enquanto o intemperismo 
químico envolve processos de alteração mineral por meio de reações de carbonatação, 
hidratação/hidrólise, dissolução, precipitação, oxi-redução e complexação. Assim, são 
formados minerais secundários (de alteração) e liberados íons solúveis que são 
incorporados ao ambiente aquático tornando-o não potável (FAUST; ALY, 1981). 

Portanto a identificação do problema consiste na formulação de uma hipótese, 
relativa à ocorrência de efeitos ambientais adversos provocados pelo uso dos 
agroquímicos e metais pesados provenientes de fontes geogenéticas em estudo, podendo 
ser o resultado de etapas anteriores da avaliação de riscos e qualidade ambiental.  

Desta forma, o intemperismo geoquímico das rochas e o uso frequente e muitas 
vezes incorreto de agrotóxicos, oferece riscos como a contaminação dos solos agrícolas, 
das águas superficiais e subterrâneas, dos alimentos, apresentando, consequentemente, 
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riscos de efeitos negativos em organismos terrestres e aquáticos e de intoxicação humana 
pelo consumo de água e alimentos contaminados, assim como o risco de intoxicação 
ocupacional de trabalhadores e produtores rurais. 

Podemos afirmar que as pressões exercidas sobre o ambiente estão cada vez mais 
intensas. Deste modo o presente trabalho pretende abordar inicialmente, os aspectos 
gerais do uso, comportamento, destino e dos efeitos ambientais dos processos 
geogenéticos e tecnogenéticos e trazer subsídios de caráter interdisciplinar ainda que não 
específicos, que possam garantir ou subsidiar ferramentas para o planejamento da 
qualidade socioambiental e saúde geral e a execução de planos de monitoramento em 
bacias hidrográficas dentro das áreas a serem propostas na execução do trabalho. 
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RESUMO EXPANDIDO 
   A análise estratigráfica dos depósitos quaternários tem sido cada vez mais 
importante para os estudos geomorfológicos, pois permite entender a dinâmica 
relacionada à gênese e à evolução das diferentes formas de relevo. Esta abordagem 
estratigráfica vem sendo aplicada em diversos estudos no Planalto das Araucárias em 
registros estratigráfico identificados na Superfície de Palmas(PR)/Água Doce(SC) 
(Paisani et al. 2012, Paisani et al. 2016), no entanto algumas dúvidas persistem, sobretudo 
em identificar se os fenômenos reconhecidos ao longo deste setor se apresentam em escala 
local ou regional.  
   Neste sentido, este trabalho se trata de um tema de tese de doutorado em Geografia 
pela Unioeste campus de Francisco Beltrão e tem como objetivo compreender a dinâmica 
morfogenética durante o período Quaternário Tardio mais ao Sul do Planalto das 
Araucárias correspondente a sua porção localizada no estado do Rio Grande do Sul, pois 
pouca informações se tem a respeito da dinâmica geomorfológica quaternária neste setor 
e também objetivando correlacionar com os eventos identificados em Palmas(PR)/Água 
Doce(SC). 
   Para alcançar o objetivo da presente pesquisa a abordagem metodológica 
corresponderá em etapas de gabinete, campo e procedimentos laboratoriais. Em gabinete 
será desenvolvida a pesquisa bibliográfica, o levantamento e espacialização dos 
componentes do meio físico da área de estudo, e também o desenvolvimento do 
mapeamento geomorfológico do setor estudado no Planalto das Araucárias, com base em 
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trabalhos já existentes e com novas informações das formações superficiais que serão 
explorados em campo. O trabalho de campo se dividira em duas etapas. A primeira etapa 
se refere ao trabalho de campo exploratório onde serão observadas as formações 
superficiais e individualizados os registros estratigráficos em compartimentos 
geomorfológicos já definidos pelo projeto RADAM BRASIL (1986) pelo método de 
observação direta. Após serão selecionados e caracterizados registros estratigráficos 
representativos, levantando a arquitetura deposicional e individualização de unidades 
estratigráficas diretamente em campo e posteriormente com auxílio de análises 
laboratoriais. Para a caracterização estratigráfica serão utilizados conjuntamente os 
critérios lito-, pedo-, alo- e cronoestratigráficas (Hugues, 2010). Até o momento foi 
realizado um trabalho de campo exploratório na área de estudo. 
   A área de estudo corresponde ao Planalto das Araucárias situados no estado do 
Rio Grande do Sul. O trabalho de campo realizado até o momento correspondeu a um 
campo exploratório objetivando a descrição detalhada das formações superficiais. Porém, 
este campo não foi realizado em toda área pretendida, assim novos campos serão 
realizados em breve. As observações realizadas até o momento abrangeu a parte mais 
leste e central do Planalto das Araucárias no Rio Grande do Sul. Ao todo foram coletados 
126 pontos de observação com a descrição das formações superficiais e compreensão do 
quadro evolutivo da paisagem com base em trabalhos já realizados.  
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RESUMO EXPANDIDO 
  
   As interpretações morfológicas dos ângulos de junção em rios de substrato 
rochoso aluvial estão intimamente vinculadas à compreensão do comportamento de fluxo 
e transporte de sedimentos em áreas de confluências. A geometria hidráulica é 
identificada em um canal fluvial como a relação entre as variáveis morfológicas e 
hidráulicas. Portanto, a presente pesquisa tem por intuito compreender a relação da 
geometria hidráulica com os ângulos de junção em rios de caráter misto rochoso-aluvial, 
tendo como fatores determinantes a observação do comportamento do fluxo e 
sedimentação, preponderantes na definição de padrões geométricos (ângulos nas junções) 
em áreas de confluências de canais de diferentes ângulos, na bacia do Rio das Pedras, 
Guarapuava-PR.  

Em seções transversais fluviais serão verificadas interações hidráulicas, 
morfológicas e sedimentológicas. O valor angular das confluências e a declividade do 
canal fluvial serão calculadas por meio de cartas topográficas digitais na escala 1:10.000. 
Os dados serão plotados em planilhas eletrônicas e avaliados visando compreender suas 
possíveis relações com os diferentes tipos de ângulos de junção fluvial.  

O recorte espacial da pesquisa é a Bacia do Rio das Pedras, a qual está situada no 
Planalto Basáltico do Paraná, no reverso da escarpa da Serra da Esperança, região centro-
sul do Estado, no município de Guarapuava. Os rios que correm sobre a formação Serra 
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Geral do terceiro planalto paranaense possuem composição singular de leito misto 
rochoso aluvial, possuindo composições morfológicas definidas por alguns fatores de 
controle, como variações de velocidade de fluxo, sedimentação e tectônica. As junções 
de canais fluviais são locais na rede de drenagem em que ocorrem significantes interações 
entre matéria (água e sedimento) e energia (potência do canal) ocasionadas pela 
combinação ou dinâmica de dois fluxos diferentes (rio principal e afluente) (BEST, et al. 
1987).  

A caracterização das interações morfológicas e hidráulicas em áreas de 
confluências testemunham especificidades de toda bacia hidrográfica a montante, a qual 
define a regulação de fluxo e sedimentação na rede de drenagem a jusante. Para Roy 
(1983), os ângulos de junção são definidos por dois principais parâmetros, o tamanho 
relativo dos afluentes e as relações de geometria hidráulica no canal. Para Horton (1945), 
o ângulo de confluência é um parâmetro determinante para caracterização espacial, tanto 
de análise qualitativa, como quantitativa de uma rede hidrográfica.  Os ângulos de junções 
fluviais são elementos dinâmicos na paisagem, e sensíveis a alterações em toda a bacia 
hidrográfica.  

As áreas de confluências fluviais apresentam interações hidráulicas e 
morfológicas que condicionam diferentes morfologias dos ângulos de junção, os quais 
determinam comportamentos heterogêneos de fluxo e sedimentação. Existe um controle 
geológico na bacia do Rio das Pedras que condiciona os ângulos pela tectônica.   
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RESUMO EXPANDIDO 
O objetivo desse trabalho é compreender a dinâmica morfopedológica no setor de 

fundo de vale, e as relações com o uso e manejo do solo da encosta. A ocorrência de 
chuvas concentradas (eventos de grande magnitude) no estado do Paraná, à exemplo do 
ocorrido na região oeste em outubro de 2017 tem sido frequente. Os setores de baixa 
vertente e fundo de vale, naturalmente recebem as descargas hidrosedimentológicas 
geradas a montante, que podem causar degradação e perda de solos. No oeste paranaense 
esta é uma realidade em muitas microbacias e, consequentemente, a produção de 
sedimentos, a perda da fertilidade e da capacidade produtiva do solo, assim como o 
assoreamento e contaminação dos cursos d´água têm despertado a atenção de autoridades 
e do governo estadual. Em uma microbacia de primeira ordem, localizada no município 
de Toledo, oeste do estado, os processos erosivos na encosta foram potencializados 
durante evento de chuvas concentradas mês de outubro de 2017, quando uma grande 
quantidade de solo foi removida da encosta e o setor de baixa vertente sofreu forte 
impacto, desestabilizando o talude e o canal de drenagem.  

A ocorrência e localização dos processos erosivos no fundo de vale dessa 
microbacia expõe a insuficiência da mata ciliar para contenção de sedimentos e água de 
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montante. Este cenário transforma o fundo de vale em um local de instabilidades e 
fragilidades diante dos processos erosivos na bacia e palco e nossa pesquisa. Desta foram, 
justifica-se necessidade de maiores estudos em segmentos de fundo de vale, visando, como 
na presente pesquisa, compreender a dinâmica morfopedogênica e as conexões entre o fundo 
de vale e a encosta da vertente, a fim de identificar as áreas de maior fragilidade/instabilidade 
diante dos processos erosivos. Tais resultados podem subsidiar as tomadas de decisão e boas 
práticas no campo.  

As etapas previstas para este trabalho são: Trabalho em Campo - levantamento 
topográfico planialtimétrico (em andamento); identificação e cadastramento das 
nascentes conforme Faria (1996), dos processos erosivos (lineares e movimento de 
massa) e do fundo de vale conforme IBGE (2009); levantamento pedológicos das classes 
de solo do fundo de vale (IBGE, 2015); Trabalho em Gabinete e Laboratório: Analise 
física e química de rotina, conforme EMBRAPA (1997), para fins de classificação do 
solo; Analises Estatísticas descritivas e multivariadas aplicada aos resultados dos 
levantamentos, para correlacionar e analisar a dinâmica morfopedológica da área de 
estudo; elaboração de base cartográfica, com os dados coletados com estação total. 

Os resultados obtidos permitirão especializar os fenômenos erosivos no segmento 
de fundo de vale e subsidiar práticas de manejo e conservação neste segmento, visando a 
proteção dos cursos d´água e o equilíbrio das microbacias no oeste do Paraná.  
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RESUMO EXPANDIDO 

Nas últimas décadas, a compartimentação do relevo tem sido a base para a 
compreensão de processos morfodinâmicos (BADE et al., 2016). O uso de modelos de 
paisagem, por sua vez, também contribui para o entendimento das relações solo-relevo 
(CAMPOS et al., 2006). Tradicionalmente, os modelos propostos por Ruhe (1956) e 
Daniels et al. (1971) têm se destacado na pesquisa pedogemorfológica para entendimento 
da dinâmica da paisagem e da distribuição dos solos . Nesse sentido, o conhecimento 
detalhado do relevo torna-se fundamental para o avanço de pesquisas que abordam a 
relação solo-relevo. 

A Bacia do Paraná 3 (BP-3) possui mapeamentos geomórficos (SANTOS et al., 
2006; BADE et al., 2016;) cujas escalas não são compatíveis para estudos 
pedogeomorfológicos detalhados. Diante disso, o presente trabalho, parte de um projeto 
de pesquisa de doutorado, em estágio inicial, que aborda a aloctonia/autoctonia de 
Latossolos em diferentes superfícies geomórficas da BP-3, teve por objetivo identificar e 
caracterizar as formas de relevo nas bacias hidrográficas dos rios São Francisco 
Verdadeiro e São Francisco Falso da BP-3, visando obter dados do relevo para subsidiar 
a discussão sobre a gênese dos Latossolos em diferentes compartimentos geomórficos do 
Oeste do Paraná. 
 
Materiais e Métodos 

A seguir (Quadro 1) são apresentados os materiais utilizados neste trabalho. Os 
mapas temáticos de declividade, altimetria, rede de drenagem, curvatura do terreno e 
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litologia foram elaborados no SIG Qgis 2.18.0. Posteriormente foi feita a sobreposição 
entre os mapas e imagens de satélites no SIG. Mediante a isso, foram identificados, 
separados e classificados os tipos de modelados, conforme (IBGE, 2009). 
 
Quadro 1 - Materiais utilizados para a identificação dos modelados nas bacias hidrográficas da 
BP-3. 

Fonte Dados 
ITCG www.itcg.pr.gov.br  Cartas topográficas e rede de drenagem (1:50.000) 

MINEROPAR www.mineropar.pr.gov.br Litologia (1:250.000) 
USGS https://earthexplorer.usgs.gov  Imagens SRTM (30 metros de resolução) 

Ministério do Meio Ambiente www.mma.gov.br Imagens do satélite Rapideye (5 metros de resolução) 
Comunidade Qgis http://qgisbrasil.org/ QGis 2.18.0 

 
Resultados 
 

As bacias dos rios São Francisco Verdadeiro e São Francisco Falso somam 
3.940,0 km2 de área. O relevo da área foi classificado em dois tipos de modelados. O 
Modelado de Agradação, que abrange 99,55 km2 e (2,53%) e o de Dissecação que 
representa 3.840,3 km2 (97,47%) de área do estudo.  

O modelado de Agradação foi subdividido em: Acumulação de planície fluvial 
(Apf), representado por setores planos com acumulação fluvial de material fino, sujeitos 
a inundações periódicas; Acumulação de rampa de colúvio (Arc), com fundos de vale e 
baixa encosta côncavos ou anfiteatros, associados à coalescência de depósitos coluviais. 
Os modelados Apf e Arc estão associados ao Planalto de Foz do Iguaçu, caracterizado 
por superfícies geomórficas mais recentes, conforme identificado por Fernandez e Rocha 
(2016).  

As classes de solos associadas a esses modelados são os Gleissolos e os Neossolos. 
O Modelado de Dissecação, por sua vez foi subdividido em Dissecação de topos convexos 
(Dc) e Dissecação de topos aguçados (Da). Á exceção do Dc1, correspondente ao Planalto 
de Foz do Iguaçu, os Modelados de Dissecação estão associados às superfícies 
geomórficas mais antigas (FERNANDEZ; ROCHA, 2016), Planalto de Cascavel e São 
Francisco. O Dc1 (11,77%) é composto por formas planas a suaves onduladas, topos 
convexos e alongados, vertentes amplas (>1500 m) e retilíneas convexadas e fundos de 
vale planos. Latossolos são as principais classes de solos desse modelado.  

No Dc2 (25,55%) são encontradas formas suave onduladas a onduladas, topos 
convexos e alongados, vertentes amplas (>1500 m) e retilíneas convexadas com fundos 
de vale em V fechado. Latossolos e Nitossolos predominam nesse tipo de modelado. O 
Dc3 (11,63%) é composto de formas suave onduladas a forte onduladas, topos convexos 
curtos, vertentes retilíneas, convexas e côncavas e fundos de vale em V aberto.  

Latossolos, Nitossolos e Neossolos compõem o modelado Dc3. O Dc4 (27,78%) 
apresenta formas forte onduladas e escarpadas, topos tabuliformes, vertentes curtas, 
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retilíneas, convexas e côncavas, comumente em anfiteatro e fundos de vale encaixados. 
Nitossolos, Cambissolos e Neossolos predominam no Dc4. No Da (20,73%) formas forte 
onduladas e escarpadas, topos aguçados, comumente em cristas e tabuliformes, vertentes 
curtas, retilíneas, côncavas e convexas e fundos de vale encaixados condicionam o 
predomínio de solos rasos. 
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RESUMO EXPANDIDO 

O solo é resultado da interação do material de origem, clima, relevo, organismos 
ao longo do tempo (KÄMPF e CURI, 2012). A cor do solo é determinada por pigmentos 
como óxidos de ferro, matéria orgânica e conteúdo de umidade. Bem como os solos 
desenvolvidos de basalto que apresentam cores homogêneas, avermelhadas, devido ao 
forte poder de pigmentação das hematitas que são óxidos de ferro. 

O objetivo desse trabalho foi avaliar a cor de solos desenvolvidos de basalto e 
relacionar às declividades e posições na paisagem ao longo de uma vertente localizada 
em Maravilha, Londrina, PR. 
Desenvolvimento 

O campo como parte da pesquisa foi realizado nas proximidades do Ribeirão dos 
Apertados no distrito de Maravilha, Londrina- PR. Teve como objetivo coleta, exame de 
21 perfis de solos, com prospecção em pontos previamente estabelecidos, à uma distância 
de 50 metros um do outro. Foram realizadas descrições morfológicas de 39 horizontes ao 
todo em campo, sobretudo a identificação da cor como importante indicador nas 
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propriedades e para classificação do solo. Procedeu-se então da limpeza dos perfis, 
separação e coleta de horizontes, anotações de profundidades, registros fotográficos e 
preenchimento da Ficha para descrição morfológica dos solos em campo (IBGE, 2015b), 
parte referente à Descrição Geral. 

Foram utilizados para avaliação das amostras o Manual Técnico de Pedologia 
(IBGE, 2015a), o Guia Prático de Campo (IBGE, 2015b) e a Carta de Cores (MUNSELL, 
2009). Apesar do método de avaliação da cor ocorrer com determinada subjetividade, 
analisadas à olho nu, é um dos atributos mais importantes para a classificação dos solos. 
Considerando a relação das características do solo como matéria orgânica, óxidos de 
ferro, aspecto de umidade e entre outros. Visto que as cores encontradas na 
pedossequência como as do topo estão ligadas aos solos mais desenvolvidos e a mais 
próxima do curso d’água com aspectos de umidade. 
Considerações Finais  

Podemos afirmar que as cores “padrões” encontradas na pedossequência foram 
predominantes 10R 3/3, 3/4, 3/6, de acordo com o material de origem (basalto) seguindo 
da declividade, estando dentro do esperado conforme a pedossequência. Porém 
encontrou-se no ponto 3 mudança abrupta de cor 5YR 3/3 e mosqueado em horizonte C. 
O ponto 9 também apresentou horizonte C e cor indefinida, seguido do ponto 10 à uma 
profundidade de 147-195cm cor de 10R 3/4 com mosqueados em preto/acinzentado. 
Considera-se então necessário análises químicas para uma melhor avaliação desses 
pontos, uma vez que os mesmos não eram esperados de acordo com o relevo, material de 
origem e a paisagem local. 
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Eixo Temático: Educação e ensino de geografia 
Resumo: O presente trabalho se trata dos resultados parciais da pesquisa de mestrado em 
andamento, a qual está vinculada a um projeto de pesquisa mais amplo: “Educar-se com na cidade 
de Guarapuava: práticas socioespaciais da juventude escolar” e de extensão denominado 
“Guarapuava Educadora: Juventude educando-se na/com a cidade” coordenados pela co-autora 
deste texto e orientadora da pesquisa. A metodologia envolveu questionários, rodas de conversa 
e mapas mentais, com jovens escolares do ensino médio do Colégio Estadual Antônio Tupy 
Pinheiro, na cidade de Guarapuava. Considerando a cidade enquanto objeto pedagógico que se 
apresenta educativa através de três dimensões: aprender a cidade, aprender na cidade e aprender 
da cidade, a pesquisa parte do cotidiano dos jovens como elemento para o desenvolvimento do 
raciocínio geográfico. Para isso, buscou-se conhecer como esses jovens exploram a cidade 
cotidianamente, quais seus significados e representações sobre ela. 
 
Palavras-chave: Jovens; Cidade; Ensino de Geografia. 
 
INTRODUÇÃO  

Estudos que procuram relacionar as atividades cotidianas dos jovens na cidade 
com o ensino da Geografia, são de grande relevância para analisar de que maneira a cidade 
contribui ao pensamento geográfico. Para isso, é importante considerar a percepção dos 
jovens sobre onde moram e frequentam, das diferentes experiências que vivenciam e, por 
meio delas contribuir para que esses indivíduos compreendam esse lugar e se tornem mais 
críticos e ativos no processo de desenvolvimento e transformação desse espaço 
(CAVALCANTI, 2010). Partindo desse pressuposto pode-se sistematizar esses 
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conhecimentos com os conteúdos de geografia, para que o mesmo possa interagir e 
explorar a cidade, cumprir com seu papel de cidadão alterando e construindo esse 
ambiente (CAVALCANTI, 2002). 

A proposta do ensino relacionado ao cotidiano é conhecida na geografia, sabe-se 
que para isso, é importante que o professor conheça os alunos, levando em consideração 
suas diversidades e particularidades, em um ensino centrado em desenvolver uma 
aprendizagem significativa para eles, partindo do conhecimento dos mesmos 
(CARRANO, 2003).  

Consideramos aqui, não apenas a instituição escola enquanto geradora de 
aprendizagem, mas todos os processos que se desenvolvem nos diversos espaços de 
vivência lhes trazendo aprendizado (BRARDA e RÍOS 2004). Nesse âmbito, a escola fica 
impossibilitada de simular todo esse exterior dentro de suas paredes, portanto a 
importância de considerar essa realidade exterior como um processo educativo válido. 
Para isso, podemos considerar vários cenários na cidade que podem ser utilizados com 
fins educativos, como por exemplo, sindicatos, museus, bibliotecas, associações de 
bairros, igrejas, ruas, praças, entre outros. 

Nesse sentido, a escola considerando a cidade e suas atividades cotidianas como 
conteúdo escolar, vem para desenvolver no jovem, um laço de maior afetividade, 
solidariedade e integração ao ambiente em que vivem (BRARDA e RÍOS 2004).  

É neste contexto que se insere o presente trabalho, resultado de uma pesquisa de 
mestrado em andamento, a qual está vinculada a um projeto de pesquisa mais amplo: 
“Educar-se com na cidade de Guarapuava: práticas socioespaciais da juventude escolar” 
e de extensão denominado “Guarapuava Educadora: Juventude educando-se na/com a 
cidade” coordenados pela co-autora desse texto e orientadora desta pesquisa. Neste, 
particularmente, objetiva-se conhecer o cotidiano de um grupo de jovens do Colégio 
Estadual Antônio Tupy Pinheiro na cidade de Guarapuava/PR, com vistas a identificar as 
potencialidades da cidade para trabalharmos conteúdos de geografia com alunos do 
Ensino Médio. 

Neste texto apresentamos os resultados parciais da pesquisa, e está dividido duas 
partes. Na primeira socializamos os procedimentos metodológicos da pesquisa e na 
segunda o aporte teórico que orienta as análises e os resultados parciais alcançados até o 
momento.  
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A metodologia envolveu questionários, rodas de conversa e mapas mentais.  O 

questionário fechado foi aplicado em uma turma do 1º ano do ensino médio do período 
matutino no ano de 2017, objetivando conhecer as práticas cotidianas e as preferências 
dos jovens escolares. Responderam o questionário individualmente 27 alunos. Além 
disso, por meio da socialização da sistematização dos dados do questionário, foi realizada 
as rodas de conversa, onde tentou-se obter mais informações sobre a condição juvenil e a 
vida do jovem no seu dia a dia na cidade. Ainda, utilizamos a metodologia dos mapas 
mentais com o objetivo de identificar as espacialidades dos jovens em seu cotidiano, para 
verificar quais locais frequentam e que afetividade ou familiaridade possuem com esse 
lugar. 
 
DESENVOLVIMENTO 
Juventude e Cidade  

O conceito de juventude adotado nesse trabalho é o apresentado por Pais (2003, 
p.37-42) que considera a juventude como “uma categoria socialmente construída, 
formulada no contexto de particulares circunstâncias econômicas, sociais ou políticas; 
uma categoria sujeita, pois, a modificar-se ao longo do tempo”. 

A relação da juventude com a cidade está relacionada às suas relações de 
sociabilidade e de trabalho. A cidade pode ser compreendida como o lugar onde se 
desenvolve as interações e experiências de seus habitantes, os quais manifestam suas 
necessidades e materializam suas ideias (BRARDA e RÍOS, 2004). Nela, os jovens 
constituem-se como agentes sociais, interferindo na sua organização espacial daí a 
importância de conhecê-los.  

A vivência na cidade, por si só, constitui um espaço de aprendizagem espontânea 
e permanente. Ela nos mostra através de sua história, seus objetos, o que precisamos e 
queremos saber, contudo é necessário interpretá-la e observá-la para conseguir desvendar 
seus símbolos e participar de sua construção e, isso, dificilmente é adquirido apenas com 
a aprendizagem informal, ou seja, toda cidade é educativa, contudo para serem 
consideradas como cidades educadoras precisam, além de suas funções tradicionais 
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(econômicas e sociais, entre outras) contribuir para a cidadania, objetivando a 
participação de todos os indivíduos na formação, transformação e exploração da cidade 
(GADOTTI, 2006). 

Para ser educadora, Bernet (1997) apresenta três dimensões entre a relação 
educação e cidade: 

- Aprender na cidade: Encontramos no meio urbano, um local de acontecimentos 
educativos positivos ou negativos, múltiplos e diversos espalhados quase em sua 
totalidade espacial. 

- Aprender da cidade: meio urbano um agente educador informal que gera 
processos de formação e socialização. Considerando as ruas da cidade uma “escola da 
vida” sendo um grande canal repleto de significados, conteúdos dispersos, sem uma 
ordem ou hierarquia epistemológica específica. 

- Aprender a cidade: converte a própria cidade em conteúdo da educação, 
aprendemos informalmente a utilizar o transporte público, a localizar e utilizar alguns 
estabelecimentos e objetos na cidade, a nos locomover, sem precisar necessariamente de 
um profissional da educação. 

Portanto, para uma cidade educadora, é necessário superar esses limites da 
aprendizagem informal, nesse momento se destaca a importância das instituições 
educativas formais, principalmente nesse caso, a escola. 

O ambiente da cidade oferecido há população para ser explorada deve possuir 
espaços e equipamentos adequados ao desenvolvimento social, cultural e moral, onde 
todos os seus habitantes tem o direito de participar desse planejamento do projeto 
educativo e na gestão da cidade. Isso só é possível quando existe troca de experiências 
entre a escola e a cidade. 

É nesse contexto, que o presente trabalho se baseia, de forma problematizar como 
os jovens podem conhecer a cidade em que residem em sua totalidade, e não de maneira 
fragmentada. Outro aspecto é como podem compreender criticamente os significados 
implícitos nas atividades desenvolvidas em seu dia a dia. As cidades educadoras 
necessariamente relacionadas com o sistema educativo têm como objetivo aprender da/na 
e a cidade considerando o processo de globalização, a valorização do local para 
compreensão do global, a exclusão e a formação da cidadania através da vinculação da 
cidade à escola. 
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Para estudos que atrelam os conhecimentos cotidianos aos conhecimentos 
sistematizados, nos baseamos nos estudos de Vygotsky que esclarece essa relevância, 
afirmando que ambas as formas de conhecimento são necessárias para o desenvolvimento 
humano, assunto que aprofundamos a seguir. 

 

Conhecimentos cotidianos e sistematizados 
Vygotsky (2001) explica que os conceitos cotidianos são os construídos a partir 

das práticas concretas, diferente dos conceitos científicos que são sistematizados e 
adquiridos na escola, partindo primeiramente do conhecimento verbal, para 
posteriormente se concretizar.   

É na escola, portanto, que a criança entra em contato com o conhecimento 
sistematizado, induzindo sua percepção generalizante, assim tendo um papel importante 
no desenvolvimento do processo mental do sujeito. 

Para Castellar (2014) o conhecimento é um processo de compreensão da realidade, 
a partir das representações que os indivíduos, neste caso, os jovens, têm dos objetos em 
relação as suas próprias experiências.  Para que eles conheçam os conteúdos trabalhados 
na disciplina é necessário que compreendam os conceitos. 

Sobre isso, Vygotsky (2001) explica que a formação de um conceito é um 
processo criativo e não passivo, que surge através de uma complexa operação orientada 
para resolver um problema, e o qual simplesmente as condições externas, que relacionam 
palavras e objetos, não bastam para produzi-lo.  

Assim, nenhum conceito novo se forma, sem o efeito gerado pela tarefa 
experimental, ou seja, a memorização das palavras e a sua relação com seus determinados 
objetos, por si só, não conduz a sua formação. Para que o processo inicie terá de surgir 
um problema que não possa ser resolvido de outra forma, a não ser pela formação de 
novos conceitos. 

Deve-se ainda considerar o indivíduo como ativo no processo de formação do seu 
conhecimento, analisando suas atividades cotidianas como geradoras de conhecimentos 
que podem ser atrelados aos conteúdos. 

Especificamente sobre a compreensão do desenvolvimento do conhecimento 
geográfico relacionado as atividades cotidianas dos indivíduos na cidade, e as 
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possibilidades da aplicação da teoria de Vygotsky sobre o desenvolvimento do 
pensamento humano no ensino de geografia, Cavalcanti (2005) esclarece que:  

No nível de abstração e de generalização, o processo de formação de 
conceitos cotidianos é (...) impregnado de experiência, mas de uma 
forma ainda não-consciente (...) “ascendendo” para um conceito 
definido conscientemente; os conceitos científicos surgem de modo 
contrário, seu movimento é “descendente”, começando com uma 
definição verbal com aplicações não espontâneas e, posteriormente 
podendo adquirir um nível de concretude impregnando-se na 
experiência (CAVALCANTI, 2005, p.197). 

 
Cavalcanti (2005) afirma que, na maioria das vezes, os jovens constroem um saber 

geográfico ao se relacionarem com a cidade e seus lugares, de maneira inconsciente, com 
isso é possível, tornar esse conhecimento consciente, na medida em que lutem mais por 
seus direitos e cumpram com mais responsabilidade os seus deveres. 

 Para que o aluno desenvolva um modo de pensar geográfico, é preciso, portanto, 
que o mesmo compreenda os conceitos, localizem-se e deem significado aos lugares e 
suas experiências cotidianas, tendo um pensamento mais autônomo.  

Para que esse processo ocorra se faz necessário que haja a assimilação do 
conhecimento pelos alunos, neste sentido tem-se o papel do professor. Para Cavalcanti 
(2015) o ato de ensinar só acontece quando no mínimo os professores conhecem essa 
prática, a matéria a ser ensinada e, ainda, o sujeito que vamos ensinar, ou seja, para que 
tenhamos sucesso na aprendizagem do aluno, se deve primeiramente conhecê-los. Afinal, 
cada jovem possui uma geografia própria que envolve um conhecimento espacial, são 
pessoas em busca de uma identificação que produzem uma geografia que pode ser 
incluída no currículo.  

 
Atividades cotidianas dos jovens sujeitos da pesquisa 

Em relação aos jovens participantes da pesquisa, os mesmos têm idade média 
entre 14 e 18 anos, não há discrepância elevada entre a idade série que regularmente é de 
15 a 16 anos. Em relação ao gênero constitui-se 59% de meninas e 41% de meninos. 

São todos jovens solteiros, que residem nos mais diversos bairros da cidade de 
Guarapuava, variando entre bairros de classe média (Bairro dos Estados) a bairros de 
extrema pobreza, entre esses os bairros: Cascavel, Vila Bela e Jardim das Américas. 
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Mais de 60% das famílias ganham menos de dois salários105 mínimos com famílias 
onde pai e mãe trabalham na maioria dos casos, morando em residências com uma média 
de 4 ou 6 pessoas. 

Para incrementar a renda familiar, muitos desses jovens trabalham para ajudar nas 
despesas de casa. Contudo, em alguns casos, a renda que eles ganham é destinada apenas 
para suas despesas com roupas e lazer por exemplo, como explicou M8:  

Não precisa ganhar muito, mas ter um dinheiro para eu fazer umas 
coisas também, sei lá, para não depender dos outros, sabe! Se eu 
precisar ir em algum lugar que é longe, ter o meu dinheiro para eu ir de 
ônibus, comprar lanche na escola, ir no cinema (Aluno M8). 

 
O aluno esclarece ainda que, essa renda destinada para seu gasto particular, auxilia 

para que consiga desenvolver suas atividades de lazer, comprar o que gosta, com mais 
frequência e autonomia.  Assim, consegue viver a juventude e não ficar apenas em casa. 
Destacando que ao trabalhar, acaba tendo menos tempo para se divertir, afirmando que: 

Se a família tem uma renda maior, o adolescente não vai precisar 
trabalhar. Nesse caso, acho que influenciaria na questão do tempo para 
viver a juventude (Aluno M8). 

 
Em relação as atividades de lazer, as mais mencionadas pelos alunos, foram: ficar 

em casa assistindo TV e utilizando internet (78%), sair com os amigos (48%), jogar bola 
no bairro (37%) e estudar (33%), na maioria das vezes desenvolvidas no período da tarde, 
o que pode estar relacionada ao horário de permanência na escola, que é matutino. 

Sobre a frequência das práticas, 48% deles praticam futebol e, destes 37% jogam 
na quadra do bairro, 33% na escola, 26% no clube e 22% na rua de casa. 

Sobre a demanda que solicitam ao bairro, sendo uma turma em que 85% deles 
praticam algum tipo de esporte, a quadra de esportes nos bairros é expressiva e naqueles 
bairros onde há esse equipamento urbano (37% dos sujeitos da pesquisa indicaram ter 
acesso a elas) 90% dos jovens as frequenta. Outros serviços indicados são: lanchonetes e 
sorveterias. 

Ao serem solicitados para que elaborassem um mapa mental das atividades de 
lazer que frequentam na cidade, alguns espaços em comum foram representados, entre 
                                                           
105 Salário mínimo atual é R$ 954,00 (IBGE, 2018) 
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eles o Parque do Lago apareceu em 30% e Lanchonetes com 33% nos mapas, 
esclarecendo na roda de conversa que saem com os amigos muitas vezes para fazer 
lanches ou comer pizza, como podemos verificar em um mapa mental feito pelos alunos 
na figura 1. 

Além desses, locais como cinema (54%) e museus (15%) também foram citados 
por eles, porém, esclarecendo nas rodas de conversa que a visita há esses locais é bem 
menos frequente do que nas praças, parques e lanchonetes da cidade. 

 
Figura 2- Mapa mental elaborado por jovem, sobre lazer na cidade de 

Guarapuava, representando o Parque do Lago 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisa, 2018 

 
Analisando o que os impede normalmente de realizar alguma atividade de lazer, dois 

motivos principais foram citados: restrição pelos responsáveis e a violência na cidade 
predominaram (o que é refletido sobre o período que circulam na cidade, apenas 33% saem à 
noite). Questionados sobre as restrições financeiras, relataram que não tem empecilho para eles, 
visto que as atividades de lazer que os mesmos desenvolvem, como jogar bola no bairro, assistir 
TV, ou sair com os amigos, na maioria das vezes, não demandam dinheiro, necessariamente.  

Além disso, como vimos anteriormente, alguns que trabalham e têm uma renda própria, 
acabam tendo uma maior autonomia para desenvolver suas atividades de lazer, quando o 
empecilho é a questão financeira. 
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Poucos deles (nove) saem à noite para desenvolver suas atividades de lazer, com apenas 
33% deles que costumam frequentar casas noturnas. Além disso, 37% deles afirmam que nada os 
impede de desenvolver suas atividades de lazer. Essa limitação é justificada por eles pela violência 
e restrição familiar. 

Ao serem questionados se existem espaços que são proibidos de serem frequentados por 
eles no bairro ou na cidade, 67% afirma que sim, justificando o motivo pela presença da violência 
(41%) e uso de drogas (30%), consequentemente os responsáveis não permitindo sua circulação 
nesses locais. 

Ao tratarmos do assunto violência na roda de conversa, muitos jovens afirmaram já terem 
sido assaltados ou conhecem alguém próximo que já tenha passado por essa situação na cidade, 
como descreve uma situação que viveu a aluna F16:  

Um dia, eu e a F19, a gente estávamos vindo dos jogos, daí passamos 
pela rotatorinha do Batel, aí cercaram dois piás, um numa rua e outro 
na outra, aí só ia reto de bicicleta né. Aí se eu falasse pra F19, ela ia 
ficar nervosa e não corre. Meu Deus do céu! Né. Vão pegar nós. Daí eu 
pensei, meu Deus, como que vamos fazer? E os caras ficaram olhando. 
Aí eu bem assim: - Oh F19, eu tenho dinheiro (mas nem tinha) vamos 
lá no bar. Pegamos e entramos no bar e eles ficaram sondando. E nós 
bem assim: - Oh, nós vamos na casa do nosso amigo lá e tem dois caras 
ali, e acho que vão assaltar nós. Daí o homenzinho do bar saiu lá fora, 
e eles estavam lá fora ainda, daí eles pegaram e vazaram, daí nós 
corremos. (Aluna F16)  

 
Práticas como essa levam a ser proibidos pelos responsáveis de sair à noite ou 

desacompanhados, o que diminui a circulação dos mesmos pela cidade.  
Segundo eles, a violência não parte apenas de bandidos que levam seus celulares, 

dinheiro e as vezes até agridem, mas também de policiais, que ao passar por eles na rua, 
desconfiam e fazem abordagens para revistá-los, e isso geralmente ocorre com violência 
verbal e física, assim o sistema de segurança que deveria ser oferecido pelos policiais é 
também motivo de medo dos jovens, como afirma M8: 

Dependendo do lugar que eu esteja, eu posso me sentir tanto seguro ou 
até com medo. Porque por exemplo, se eu estou andando em um bairro 
e a polícia passa, é obvio, sei lá, eles podem me parar, e já aconteceu 
isso. Mas se eu estou no lago, uma vez tentaram me assaltar no lago, 
não conseguiram, e passou a viatura depois. Eu estava com meu primo, 
a gente recorreu a viatura para ir atrás dos caras que tentaram nos 
assaltar. Então depende do local (Aluno M8). 
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Percebemos na fala desse jovem, que serem abordados na rua por policiais não é 

algo estranho à eles, que isso já é rotina, afirmando que isso ocorre devido a sua 
aparência ou por andarem em grupos. Confirmando isso F19 relata: 

Esses dias estava tendo, não sei o que aqui na escola que iria ter, e daí 
a gente foi comprar algo para almoçar aqui. Chegamos lá no mercado, 
daí estava um monte de gente, daí eles olhavam para nós, e começaram 
a seguir nós, sabe! Os seguranças começaram a falar, pensando que nós 
éramos bandidos, sabe! Nós andávamos, eles andavam atrás dos piás. 
(Aluna F19) 

 
O que chama a atenção é a naturalização quanto a abordagem, outro jovem 

acrescentou: 
Entrou oito adolescentes junto no mercado. Vai querer o quê? Claro que 
eles vão seguir. (Aluno M8) 

 
Ou seja, eles já estão acostumados com essa situação por ser algo rotineiro, porém 

com consciência de que são atitudes preconceituosas e que os constrange muito.  
Ao analisarmos os dados das questões relacionadas ao tempo livre e as atividades 

de lazer, percebe-se que os jovens da escola gostam de desenvolver atividades em casa 
como assistir TV, descansar, navegar na internet e estudar, com 78% deles tem essa 
condição e, parte deles (56%), ficam sozinhos ou com um amigo (26%), e dificilmente 
com um grupo de amigos (4%).  E durante a conversa esclarecem que muitas vezes esse 
individualismo é opcional, pois gostam de ficar sozinhos ou com poucos amigos. Porém, 
há algumas exceções que afirmam que se não houvesse nenhum impedimento (violência, 
responsável ou questão financeira) sairiam com mais frequência.  

Além de ficar em casa acessando a internet, gostam de assistir na tv filmes (93%), 
desenhos animados (74%) e esportes (63%), além de novelas (48%), séries (44%) e 
telejornais (26%), além daqueles que costumam estudar os conteúdos escolares (78%). 
Esse estudo acontece geralmente em casa (67%) ou na escola (26%) e dificilmente na 
casa de um amigo (7%) ou na frente de casa (7%). Estando o jovem na maioria das vezes 
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sozinho (56%), com um amigo (26%), com a família (7%) ou com um grupo de amigos 
(4%). 

Apesar da maioria desses jovens irem para escola de transporte coletivo (63%) ou 
caminhando (37%), o que lhes proporciona um maior conhecimento e vivencia de cidade, 
percebe-se ainda que cada grupo de jovens conhece apenas alguns espaços da cidade em 
que residem, isso acontece quando desenvolvem suas atividades cotidianas, ou seja, 
percebem a cidade de forma fragmentada, talvez seja o motivo dos mesmos, perderem a 
ideia de pertencimento desse local. Nesse sentido, a escola pode, ao considerar a cidade 
e suas atividades cotidianas como conteúdo escolar, vem para desenvolver no jovem, esse 
laço de maior afetividade, solidariedade e integrantes do ambiente em que vivem 
(BRARDA e RÍOS, 2004).  

Sobre a dificuldade que eles têm em deslocar-se na cidade, 59% afirmam que não 
encontram dificuldades para locomover-se, o restante (41%) afirma que encontra 
dificuldades devido ao transporte (30%) ou por questões financeiras (11%). Sendo o 
principal meio de transporte utilizado para ir à escola, o transporte coletivo (63%), 
caminhando (37%), veículo próprio (22%), carona (11%) e/ou van (4%). Esse percurso 
acontece na maioria das vezes sozinho (37%), com um amigo (37%), com vários amigos 
(37%) ou com algum familiar (11%). 

Quando questionados sobre quais oportunidades que a cidade oferece para o 
jovem para que isso aconteça, 63% afirmam que não são suficientes, apesar de destacarem 
a existência de cursos técnicos (33%), faculdades (15%), menor aprendiz (7%), tem 
aqueles que desconhecem a existência delas (11%) e com apenas 26% deles usufruindo 
dessas oportunidades que a cidade oferece, dos que não usufruem (67%, visto que 7% 
não responderam), 47% responderam ser por motivos financeiros, assim 87% do total dos 
alunos, acreditam que os jovens não tem acesso a essas oportunidades. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Ao considerar a cidade uma importante unidade de análise para o 

desenvolvimento do raciocínio geográfico e que seu estudo pode auxiliar na formação 
dos conceitos geográficos pelos jovens escolares, o presente trabalho buscou conhecer o 
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cotidiano desses indivíduos sujeitos da pesquisa, para desenvolver uma proposta de 
sequência didática que atrele esse cotidiano ao ensino de geografia em sala de aula. 

 Os dados sobre o cotidiano dos jovens são ricos em informações sobre a 
espacialidade dos jovens na cidade, seus projetos de vida e apreensão sobre a realidade, 
elementos fundamentais ao ensino de geografia. 
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Eixo Temático: Educação e ensino de geografia 
Resumo: Considerando a fase inicial da carreira docente como um marco imprescindível e 
fundamental para o desenvolvimento profissional docente, a presente pesquisa tem o intuito de 
compreender como se dá essa inserção, correlacionando-a com a formação inicial do professor de 
Geografia. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, com instrumentos de coleta 
quanti-qualitativa, combinando questionário e narrativa de relatos das histórias de vida. Por meio 
dos dados já coletados e analisados é possível perceber uma grande relevância da formação inicial 
para essa fase da carreira, porém, os sujeitos apontam que, mesmo tendo as possibilidades de 
articulação e mobilização dos saberes docentes em sua prática pedagógica, há um grande 
distanciamento entre a formação recebida na universidade e a prática na escola básica como 
docentes. 
 
Palavras-chave: Formação docente; Início de carreira; Saberes docentes. 
  
INTRODUÇÃO  

O presente texto visa apresentar os resultados preliminares da pesquisa intitulada 
“A formação inicial e a prática docente: concepções dos egressos do curso de geografia 
licenciatura em início de carreira”, em andamento pelo Programa de pós-graduação em 
Geografia da Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO), que tem por 
objetivo compreender o processo de inserção na carreira e suas implicações na formação 
de uma identidade profissional docente, bem como, os saberes mobilizados e articulados 
pelos mesmos em sua atuação. 

                                                           
106Mestranda do curso de Geografia/UNICENTRO/Guarapuava, josildacnsilva@hotmail.com 
107Professora da Graduação e Pós-Graduação em Geografia da - UNICENTRO/Guarapuava, 

marquiana@unicentro.br 
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A formação inicial que é realizada no curso de licenciatura na universidade pode 
ser caracterizada como uma etapa de grande conhecimento e percepção da realidade 
escolar, porém, somente ela nem sempre é capaz de formar o profissional docente com as 
aptidões que são necessárias para exercer a função. 

A reflexão sobre a relação entre a formação inicial e a prática profissional docente, 
vem sendo cada vez mais pauta de estudos e discussões com vistas a compreender melhor 
o processo de profissionalidade e proposição de políticas que visem oferecer aos futuros 
profissionais uma base formativa sólida para a sua atuação e inserção no campo de 
trabalho. 

A legislação brasileira tem na resolução 2/2015 de 1º de julho de 2015 a definição 
das normas para a formação inicial docente nos cursos de licenciaturas. Segundo essa 
diretriz, a carga horária mínima dos estágios obrigatórios supervisionados é de 400 horas, 
e a formação de professores deve priorizar atividades práticas e voltadas para o dia a dia 
em sala de aula, para tanto também é objeto obrigatório no documento, 400 horas de 
prática como componente curricular. De acordo com o artigo 12 da resolução, um dos 
núcleos dos cursos de formação será focado em “atividades práticas articuladas entre os 
sistemas de ensino e instituições educativas de modo a propiciar vivências nas diferentes 
áreas do campo educacional, assegurando aprofundamento e diversificação de estudos, 
experiência e utilização de recursos pedagógicos”. (BRASIL, 2015, p. 30) 

 Contudo, é importante considerar que, mesmo com a estrutura curricular com 
mínimo de 400 horas de estágio, além da Prática como Componente Curricular, nem 
sempre é suficiente para que o aluno-acadêmico conclua o curso de graduação com 
segurança quanto as competências e habilidades necessárias para atuar na docência, 
sobretudo se na formação não for superada a dicotomia entre a teoria e a prática. 

D’Ávila (2007) também compartilha dessa suposição, ao afirmar que “[...] a 
relação entre o que o estudante aprende na licenciatura e o currículo que ensinará no 
segundo segmento do ensino fundamental e no médio continua abissal. [...]. (D’ÁVILA, 
2007, p. 221). Assim, considera que os cursos de graduação, por si só, não dão conta de 
construir uma identidade profissional docente. Porém, argumenta que: 

O curso de formação inicial inaugura o momento da profissionalização 
na docência. É uma fase instituída e também instituinte de uma 
identidade profissional que se estrutura a partir de saberes teóricos e 
práticos da profissão; de modelos didáticos de ensino e de uma primeira 
visão sobre o meio profissional docente. É um momento importante na 
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construção da identidade docente, já que os sujeitos se transformam nas 
inter-relações que ali se estabelecem. (D’ÁVILA, 2007, p. 230) 
 

Daí a necessidade de a formação inicial docente contemplar de forma articulada 
todos os segmentos formativos (universidade e escola), buscando uma interlocução entre 
os sujeitos e os saberes por eles mobilizados como parte do processo educativo. 

Neste sentido, considera-se que, para se tornar professor, há um grande trajeto a 
ser percorrido, que não se resume apenas nos anos de formação inicial das universidades. 
Há um relevante conjunto de saberes que devem ser mobilizados para que o sujeito 
adquira habilidades e especificidades do ser docente.  

Essas são as preocupações centrais da pesquisa e, neste texto, apresenta-se os 
resultados parciais da mesma, tais como os procedimentos metodológicos realizados até 
o momento, a caracterização dos sujeitos e as primeiras sistematizações sobre a relação 
entre a formação inicial e a prática profissional dos participantes da pesquisa. O texto está 
dividido em duas partes, na primeira contextualiza-se os procedimentos metodológicos e 
na segunda o aporte teórico que embasa as análises e os primeiros resultados. 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os resultados aqui apresentados estão embasados na representação dos sujeitos de 
pesquisa sobre a sua prática profissional, obtidas por pelos seguintes instrumentos de 
pesquisa: questionários semiestruturados e narrativas das histórias de vida. A elaboração 
e aplicação do questionário seguiu as orientações de Marconi e Lakatos (2003), tendo 
como foco cinco elementos: identificação dos participantes, tempo de atuação no 
magistério, concepção da prática profissional e o início da carreira. 

A aplicação das narrativas apoiou-se em Santos (2012), o qual buscou-se  
compreender a trajetória de formação e proporcionar aos sujeitos uma forma de reflexão 
sobre a própria formação. 

Os sujeitos da pesquisa são professores de geografia atuantes na educação básica 
na cidade de Guarapuava – PR, os quais foram selecionados procurando uma diversidade 
tanto de fases de atuação na carreira docente como de níveis de formação. Deste modo, 
21 sujeitos foram contatados e convidados a fazer parte da pesquisa, dos quais foram 
recebidas 13 devolutivas com os questionários respondidos. Para evitar identificação dos 
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sujeitos, cada um deles será registrado com uma a abreviatura “Prof.” remetendo a 
Professor/Professora e uma numeração de ordem (1,2,3...). 

Quadro 1 – Categorização dos professores que fazem parte da pesquisa 
Prof Idade Gênero Anos de 

docência 
Graduação 
(Geografia) 

Pós ou outra 
graduação 

Regime Fase 
(Huberman) 

Prof.1 25 M 2 Licenciatura Mestrado Contrato Entrada 
Prof.2 29 F 1º Bacharel Mestrado PSS Entrada 
Prof.3 25 M 3 Licenciatura Especialização PSS Entrada 
Prof.4 42 F 1º Licenciatura Não PSS Entrada 
Prof.5 30 F 1º Licenciatura Mestrado PSS Entrada 
Prof.6 30 F 4 Licenciatura  Especialização QPM Estabilização 
Prof.7 36 M 6 Licenciatura Mestrado QPM Estabilização 
Prof.8 39 F 8 Licenciatura Mestrado QPM Diversificação 

Prof.9 34 F 9 Licenciatura Bacharel QPM Diversificação 
Prof.10 42 M 20 Licenciatura Mestrado QPM Diversificação 
Prof.11 36 M 13 Licenciatura Mestrado QPM Diversificação 
Prof.12 46 M 19 Licenciatura Mestrado QPM Diversificação 
Prof.13 58 F 35 Licenciatura Especialização QPM Serenidade 

Fonte: Dados de pesquisa, 2018 
 

No âmbito da equiparação de gênero, a pesquisa contou com um percentual de 
homens e mulheres aproximado, sendo 06 homens e 07 mulheres, ocorrendo assim uma 
paridade de sujeitos. Com relação à idade, houve uma grande diversificação entre 25 anos 
e 58 anos. 

No que diz respeito à formação, a análise dos dados permite perceber a ampla 
qualificação dos profissionais que formam a pesquisa, 62% com mestrado, 23% com 
especialização e 15% apenas com graduação, destes, 01 tem bacharelado em Geografia. 
Esse percentual expressivo tem como fundamento o fato de que a Unicentro – Guarapuava 
oferta em sua grade pós-graduação a nível de mestrado desde 2008 o que favorece o 
acesso.  

 No que tange ao vínculo empregatício, pode-se notar que está diretamente 
relacionado à fase da carreira, assim os profissionais que estão ingressando na docência 
atuam sob o regime de contrato temporário por Processo Seletivo Simplificado (PSS) e 
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aqueles que já possuem um tempo maior de sala de aula fazem parte do Quadro 
Permanente do Magistério (QPM). 
 
DESENVOLVIMENTO  
Os saberes mobilizados na prática docente 

Com vistas a buscar uma compreensão de quais os saberes são mobilizados pelos 
professores em sua prática pedagógica, particularmente, na fase inicial de inserção na 
carreira profissional, a pesquisa tem por base a classificação proposta por Maurice Tardif 
que aponta as várias fontes dos saberes docentes. 

O saber docente é “um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos 
coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, 
curriculares e experienciais”. (TARDIF, 2008, p. 36). Essa definição nos permite 
compreender a profissão docente como algo amplo que envolve toda a trajetória de vida 
do sujeito, o qual precisa dominar tais saberes, destacando ampla importância aos saberes 
da experiência. Assim, os saberes utilizados pelos professores não são necessariamente 
produzidos por eles, mas sim, dos lugares socializados por ele sobretudo em ambientes 
fora da atividade como docente. (TARDIF, 2008). 

A classificação proposta por Tardif (2008), coloca em evidência as fontes de 
aquisição desses saberes e seus modos de integração no trabalho docente. Os saberes da 
formação profissional, ou seja, das ciências da educação e da ideologia pedagógica: “o 
conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de formação de professores”. 
(TARDIF, 2008, p. 36). Nesse sentido, o saber profissional está, de certo modo, 
intercalado entre várias fontes de saberes provenientes da história de vida individual, da 
sociedade, da instituição escolar, dos outros atores educativos, dos lugares de formação, 
etc. 

No que se refere aos saberes disciplinares, o autor especifica que “correspondem 
aos diversos campos do conhecimento, aos saberes que dispõe a nossa sociedade, tais 
como se encontram hoje integrados nas universidades, sob a forma de disciplinas, no 
interior de faculdades e de cursos distintos”, (TARDIF, 2008, p. 38) os quais são 
imprescindíveis para que o professor desempenhe seu papel na escola. 

Já os saberes curriculares “correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e 
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métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais 
por ela definidos e selecionados como modelos de cultura erudita e de formação para a 
cultura erudita. ” (TARDIF, 2008, p. 38). Muitas vezes esses saberes não são enfatizados 
durante a formação acadêmica, fazendo com que o sujeito tenha dificuldades para 
compreendê-los, em especial no início de sua carreira docente, e assim faz com que o 
mesmo necessite dedicar um tempo maior para assimilar o conjunto de regras e normas 
que o estabelecimento de ensino dispõe, além das demais responsabilidades que a 
profissão docente exige. 

Quanto aos saberes experienciais, estes são desenvolvidos especificamente pelos 
próprios professores “no exercício de suas funções e na prática de sua profissão, baseados 
em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio. Esses saberes brotam da 
experiência e são por ela validados” (TARDIF, 2008, p. 38/39). Desta forma, é a partir 
da prática que os sujeitos se identificam com a profissão e incorporam conhecimentos que 
antes não possuíam, mesmo na formação acadêmica. 

Por serem originados na prática docente, também incorporam experiências de 
outros profissionais que atuam no contexto do ensino. Neste sentido, Tardif (2008, p. 52) 
esclarece que: 

O relacionamento dos jovens professores com os professores 
experientes, os colegas com os quais trabalhamos diariamente ou no 
contexto de projetos pedagógicos de duração mais longa, o treinamento 
e a formação de estagiários e de professores iniciantes, todas essas são 
situações que permitem objetivar os saberes da experiência (TARDIF, 
2008, p.52). 

 
 
Deste modo, o contato com os pares permite ao docente uma autorreflexão de suas 

atitudes e de seu atuar, pois proporciona uma dimensão comparativa, mesmo diante de 
situações não idênticas e que por vezes são diversas, essa interação e troca de experiências 
traz novas formas de apreensão da profissão e enriquece tanto quem observa como quem 
é observado, auxiliando-o na constituição de sua identidade profissional. 

Para Tardif (2008), o tempo é um fator importante para entender os saberes dos 
trabalhadores. Assim, sua identidade pessoal interfere e é interferida pela sua atuação 
profissional. Desta forma, com o passar dos anos, o professor vai aperfeiçoando-se e 
mobilizando todos os saberes adquiridos e socializados com os demais atores envolvidos 
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no processo de ensino/aprendizagem. 
 

Os saberes disciplinares para o ensino de Geografia  
No que diz respeito aos saberes disciplinares do ensino de Geografia, o professor 

precisa dominar a epistemologia da ciência, os conceitos fundamentais como espaço, 
paisagem, território, lugar, região, redes, assim como a mediação entre a natureza e 
sociedade na produção do espaço. É fundamental compreender o papel do tempo histórico 
e da formação de organização da sociedade as quais produz espaço e são influenciadas 
por ele. Entender os princípios próprios da Geografia: localização, conexão, extensão, 
posição, distribuição, distância, escala, arranjos e configurações. (MOREIRA, 2004). 

Cavalcanti (2017, p. 102) enfatiza a importância de o professor dominar o 
conteúdo geográfico para exercer a docência: 

Em primeiro lugar, um professor de Geografia necessita ter 
conhecimento de sua ciência e referência. Ele precisa saber Geografia. 
[...] não se trata de saber todo o conteúdo produzido por essa ciência. 
Trata-se de saber pensar pela Geografia, de usar as referências desse 
campo para analisar o mundo e seus problemas, o que implica formar 
um pensamento geográfico por meio do conhecimento da produção 
geográfica ao longo da história e na atualidade, dos modos dessa 
produção e de seus resultados mais relevantes. O domínio pleno da 
Geografia é condição básica, pois, de uma formação docente com 
qualidade... Mas não é suficiente.  
 
 

A Geografia é uma ciência que exige uma compreensão ampla do mundo onde se 
vive, da dinâmica que move os fenômenos e da interação entre o homem e a sociedade, 
desde os primórdios até os dias atuais. Compreender essa dinâmica é imprescindível para 
que se possa realizar a docência de maneira eficaz. 

A construção do conhecimento geográfico exige que o professor estabeleça junto 
ao aluno a compreensão das relações necessárias entre sociedade e natureza, apoiadas 
principalmente nos conceitos-chaves da Geografia (paisagem, lugar, região, território, 
espaço) e suas linguagens. Sem, no entanto, se esquecer que faz parte do espaço em que 
se insere, logo inserido no processo de transformação do espaço geográfico.  

Nessa perspectiva, o ensino de Geografia deve enfatizar a análise espacial como 
forma de compreender essa dinâmica que ocorre na relação entre a sociedade e a natureza. 
Para tanto, o papel do professor é fundamental para que a Geografia não seja vista apenas 
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como mais uma matéria no currículo escolar e sim, uma disciplina que pode mudar a 
visão de mundo do aluno. Desta forma, Callai (2011) enfatiza que: 

Refletir sobre a escola, ensino e conteúdo curricular reporta a 
reconhecer que a configuração do mundo atual na sociedade da 
informação apresenta novas formas de compreender os tempos e os 
espaços sob o signo da globalização e requer, portanto, novas formas 
de considerar o ensino de Geografia. [...] Para oportunizar que as 
pessoas compreendam a espacialidade em que vivem, através da 
educação geográfica busca-se construir uma forma geográfica de 
pensar, que seja mais ampla, mais complexa, e que contribua para a 
formação dos sujeitos, para que estes realizem aprendizagens 
significativas e para que a Geografia seja mais do que a mera ilustração. 
(CALLAI, 2011, p. 18) 

 
 

 O papel do professor como mediador do conhecimento é extremamente 
fundamental, fazendo com que a geografia tenha sentido e significado para o aluno e 
assim, por meio da ciência geográfica, o aluno compreende melhor seu papel de cidadão. 
Neste sentido Lopes e Pontchuscka (2015, p. 90) esclarecem que:  
 

[..] mais do que um amontoado de conteúdos tomados em si mesmos, 
os professores de geografia devem compreender que a função do 
conhecimento geográfico no currículo escolar é desenvolver no aluno 
um “olhar diferente sobre o mundo”, um modo específico de pensar, 
um olhar geográfico. Ao desenvolver o CPG, esse seu especial saber, o 
professor dá ao aluno a oportunidade de ver o sentido geográfico do 
mundo e de sua própria vida. Assim, o professor de geografia 
experimentado é um profissional que domina, simultânea e 
integradamente, os temas e os conteúdos geográficos, seu sentido 
pedagógico, sua significação social e as formas mais adequadas de, em 
determinado contexto, apresentá-los aos alunos.  
 
 

  Desta forma, apresentamos alguns resultados relevantes que a presente pesquisa 
constatou ao fazer o entrelaçamento entre os conhecimentos necessários ao docente, 
especificamente, ao professor de Geografia por meio da investigação do cotidiano de 
alguns deles, atuantes na rede de ensino público em Guarapuava-PR. 

A inserção na carreira: as “doçuras” e “amarguras” da profissão 
docente 

A inserção na carreira pode caracterizar uma fase de grande desafio para o 
profissional docente, pois é nela que acontece a transição de estudante para professor. 
Nesse sentido, ao serem questionados sobre sua experiência nessa fase, houve grande 
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diversidade de dificuldades de respostas, sendo algumas satisfatórias e outras 
preocupantes, conforme tabela 1. 

 
Tabela 1– Inserção na Carreira Docente 

1. Acolhimento e apoio dos pares                                                                                                          
69% 

2. Período de grande aprendizado                                                                                               
62% 
3. Dificuldades de deslocamento devido assumir aulas em escolas distintas                          54% 
4. Dificuldades com o domínio do conteúdo                                                                               46% 
5. Dificuldades com o domínio da turma                                                                                       
38% 
6. Falta de acolhimento e sentimento de discriminação                                                            31% 
7. Distanciamento entre formação inicial e prática docente                                                      
31% 
8.  Falta de estrutura da escola                                                                                                       
23% 
9.  Falta de vagas para acesso à profissão                                                                                                                
23% 
10. Instabilidade como Professor temporário                                                                                
23% 
11. Condições salariais desanimadoras                                                                                        
23% 
12. Dificuldades com parte burocrática da escola                                                                         
23% 

Fonte: Dados de pesquisa, 2018 
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 Destaca-se na tabela 1 que, mesmo os professores que já estão atuando na 

docência por um período mais longo, descrevem a entrada na carreira como um 
momento de bastante dificuldade, porém, de grande enriquecimento profissional. Dentre 
as dificuldades elencadas há grande ênfase na diversidade de escolas dificultando o 
deslocamento e a questão de domínio de turma e de conteúdo. Nesse sentido, Tardif 
(2008) esclarece que: 

[...] Ao estrearem em sua profissão, muitos professores se lembram de 
que estavam mal preparados, sobretudo para enfrentar condições de 
trabalho difíceis, notadamente no que se refere a elementos como o 
interesse pelas funções, a turma de alunos, a carga de trabalho, etc. Foi, 
então, através da prática e da experiência que eles se desenvolveram em 
termos profissionais. (TARDIF, 2008, p. 86) 
 

  
Nessa perspectiva, ao analisar os dados da pesquisa, se constata que esse 

desenvolvimento profissional ocorre a partir da prática pedagógica e essa percepção se 
dá tanto para os sujeitos que ainda estão no início da carreira quanto para os mais 
experientes. Assim, evidencia-se a constatação de Tardif (2008) que a relação entre os 
saberes profissionais e a carreira admite diferentes formas que estão essencialmente 
associadas ao tempo, o que pode ser evidenciado neste relato: 

O domínio de turma, no ensino regular, foi bem difícil, pura falta de 
experiência na lida com crianças e adolescentes em grupo, o que foi 
sendo melhorado com o aprendizado prático em sala de aula mesmo, e 
a ajuda de leituras sobre as questões das fases de infância a 
adolescência, a ponto de poder afirmar hoje, que consigo ser um 
professor que consegue ter um amplo domínio de turma sem, no 
entanto, criar atritos com alunos. (Prof. 12) 
 
 No âmbito do vínculo empregatício, nota-se que os professores que atuam sob o 

regime temporário encontram maiores dificuldades na atuação docente. Neste sentido, 
Tardif (2008) faz uma classificação específica para o profissional que atua com vínculo 
temporário como “professor em situação precária” e destaca que esses profissionais 
“levam mais tempo para dominar as condições peculiares ao trabalho em sala de aula, 
pois mudam frequentemente de turma e defrontam-se com turmas mais difíceis”. 
(TARDIF, 2008, p.90). Essa precariedade assinalada está expressa nas respostas dos 
professores pesquisados, os quais relatam que nessa fase enfrentam dificuldades no 



IX SIMPÓSIO PARANAENSE DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA FÓRUM REGIONAL DA ANPEGE – REGIÃO SUL “Ciência e Pesquisa Geográfica na Perspectiva Sul Brasileira” 
14 a 16 de Novembro de 2018  

sentido de assumir aulas em várias escolas, a insegurança e demais adversidades 
elencadas na tabela 1. No relato a seguir está explícita essa diversidade de sentimentos: 

O primeiro trabalho como professor foi por meio do PSS, entre os anos 
de 2010 e 2011, período este em que substituía temporariamente 
diferentes professores em diferentes escolas de Guarapuava. Os 
trabalhos eram intermitentes pois dependia sempre de haver ou não uma 
vaga e, assim sendo, não criei maiores vínculos com as escolas, colegas 
e nem mesmo os alunos e alunas. Havia um sentimento não muito bom 
e um estranhamento de minha parte acerca dos ambientes de trabalho 
pelos quais passei enquanto PSS. Não foi uma experiência boa, não 
sentia que fazia parte de algo, [...] assim o trabalho docente parecia, a 
meus olhos, sempre incompleto. (Prof. 7) 
 
 Além das condições de mudanças de escola e de turmas, que gera certa 

vulnerabilidade e instabilidade ao professor temporário, há nos relatos situações que 
indicam discriminação tanto por parte dos colegas quanto dos alunos: 

 
A relação entre colegas varia de um lugar para outro, em alguns locais 
isso é bem complicado, em outros isso não é problema. Noto que ainda 
existe um certo “preconceito” com professores que trabalham no regime 
de contrato por parte de alguns, poucos, colegas, a maioria nos trata de 
maneira igualitária a qualquer outro professor. (Prof. 3) 
 O domínio das turmas de princípio os alunos costumam testar o 
professor “substituto”, mas sabendo conduzir o conteúdo e mantendo 
sempre a mesma conduta, “aos poucos se quebra esse gelo” e tudo entra 
na normalidade, ou seja, no ritmo do novo professor. (Prof. 4) 
 Entretanto, destarte as situações pontuais, a relação com os pares se mostra 

fundamental para que esses sujeitos permaneçam da profissão: 
A convivência com os pares e atores está sendo enriquecedora, me 
ajudaram em tudo, desde as dúvidas e ajudas com as turmas. 
Principalmente por ser uma escola que está passando pela a 
reestruturação integral, e estou lecionando para as turmas integrais. 
(Prof.2) 
 

 
Nesse sentido, Tardif (2008) afirma que: 

[...] É através das relações com os pares e, portanto, através do 
confronto entre os saberes produzidos pela experiência coletiva dos 
professores, que os saberes experienciais adquirem uma certa 
objetividade: as certezas subjetivas devem ser, então, sistematizadas a 
fim de se transformarem num discurso da experiência capaz de informar 
ou de formar outros docentes e de fornecer uma resposta a seus 
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problemas.[...] (TARDIF, 2008, p. 52) 
 
A troca de experiências é compreendida como um fator essencial para a adaptação 

dos professores iniciantes e isso se dá na diversidade de ideias e comportamentos. Ao 
longo do tempo e da sua atuação se realiza o processo de formação da identidade e 
configura a profissionalidade docente. Desta forma, quer sejam as experiências boas ou 
as más, cada uma tem papel significativo no processo formativo. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Os dados analisados permitem uma compreensão da fase inicial da carreira 
docente como um período de grande aprendizado, de confrontação da sua formação inicial 
com a prática pedagógica e, assim, a formação da sua profissionalidade vai sendo 
constituída no âmbito de sua atuação como docente. 

No que se refere à mobilização dos saberes docentes, observa-se que cada sujeito 
carrega consigo particularidades que ajudam na articulação desses saberes e que é no 
atuar docente que cada um desenvolve suas habilidades e potencialidades. 

Desta forma, para que o professor de geografia desenvolva seu trabalho, não basta 
apenas ter o domínio do conteúdo da disciplina. É necessário que ele seja capaz de 
propiciar a construção de um raciocínio geográfico, em que o aluno possa interpretar o 
mundo a partir do seu cotidiano e internalizar com o conteúdo programático. 
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Eixo Temático: Educação e ensino de geografia 
Resumo: Muito se discute sobre a importância e as contribuições do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) na formação inicial de professores. O presente trabalho 
tem como objetivo discutir as potencialidades e entraves que o PIBID oferece para além da 
formação inicial de professores, principalmente nos cursos de graduação, formação inicial de 
professores e nas escolas onde atua. Para que isso fosse possível. A pesquisa combinou 
entrevistas, questionários, análise documental e observação participante, por meio da abordagem 
qualitativa, conforme Lüdke e André (1986). Os resultados apontam que o PIBID contribui 
significativamente no processo de formação continuada de professores, tanto os da educação 
básica como os do ensino superior; nos cursos de graduação e no estágio supervisionado, nas 
escolas em que atua. Quando se trata dos entraves, destacam-se: a preocupação recente com corte 
de verbas, a falta de auxílio-transporte para deslocamento dos pibidianos, falta de indicadores de 
avaliação do programa e a falta de estímulo para os ex-pibidianos formados na inclusão no 
mercado de trabalho. 
  
Palavras-chave: PIBID Geografia; Potencialidades; Entraves. 
  
INTRODUÇÃO  

 O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), 
apresenta-se como uma importante política pública no fortalecimento da formação inicial 
de professores no Brasil. Por meio dele, é possível identificar reformulações importantes 
nos cursos de formação docente e na valorização do magistério, na medida em que integra 
formação inicial, acadêmicos de licenciatura, formação continuada - professores da 
universidade e da escola. O presente trabalho visa discutir as outras possibilidades que o 
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PIBID traz para a educação, para além da formação inicial. Devido ao envolvimento de 
diferentes sujeitos no programa, há ganhos e entraves no desenvolvimento das atividades, 
os quais buscamos evidenciar.  

O PIBID se coloca como importante agente no processo de reformulação das 
licenciaturas, tendo em vista que o programa proporciona um diálogo entre a universidade 
e a escola envolvendo professores universitários e da educação básica, além do processo 
de pesquisa sobre, no e para o ensino. Oferece oportunidade para os professores em 
formação exercerem atividades pedagógicas na escola. Também, através das bolsas traz 
estímulo para a permanência dos acadêmicos nos cursos de licenciatura. Vemos através 
desse programa, um dos primeiros incentivos no sentido de fomentar as licenciaturas por 
meio de uma política pública que integra universidade e escola.  

Enquanto programa, o PIBID foi proposto em 2007, mas teve sua regulamentação 
mais detalhada pelo Decreto n. 7210/2010, que dispõe sobre o programa, no âmbito da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O PIBID foi 
criado para incentivar o aperfeiçoamento e a valorização do magistério da educação 
básica pública. E, embora já estivesse implementado desde 2007, em 04 de abril de 2013, 
foi aprovada a Lei 12.796, que alterava alguns artigos da Lei De Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB) 9.394/96. Entre as questões abordadas, vale destacar os incisos 4 e 5 do 
artigo 62, onde temos a adoção de mecanismos que facilitem o acesso e a permanência 
nos cursos de licenciatura, principalmente, para a formação de professores para a 
educação básica.  

§ 5º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios 
incentivarão a formação de profissionais do magistério para atuar na 
educação básica pública mediante programa institucional de bolsa de 
iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de 
licenciatura, de graduação plena, nas instituições de educação superior 
(BRASIL, 2013, p. 03) (grifo nosso).  

 
Como observamos, o PIBID tem sido um importante mecanismo de 

fortalecimento dos cursos de formação de professores. Para seu funcionamento, o 
programa está organizado da seguinte maneira: há concessão de bolsas aos alunos de 
licenciatura (pibidianos), professores da escola pública (supervisores) e professores 
universitários (coordenadores de área e institucional), inseridos em projetos de iniciação 
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à docência, desenvolvidos pelas IES, em parceria exclusivamente com escolas da rede 
pública de ensino.  

No inciso primeiro do artigo um, são detalhados os objetivos do PIBID que são:  
I) Incentivar a formação de professores para a educação básica, 
apoiando os estudantes que optam pela carreira docente; valorizar o 
magistério, contribuindo para a elevação da qualidade da escola 
pública; II) elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à 
formação inicial de professores nos cursos de licenciatura das 
instituições de educação superior; III) inserir os licenciandos no 
cotidiano de escolas da rede pública de educação, promovendo a 
integração entre educação superior e educação básica; IV) proporcionar 
aos futuros professores participação em experiências metodológicas, 
tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar e 
que busquem a superação de problemas identificados no processo de 
ensino-aprendizagem, levando em consideração o desempenho da 
escola em avaliações nacionais, como Provinha Brasil, Prova Brasil, 
SAEB, ENEM, entre outras; V) incentivar escolas públicas de educação 
básica, tornando-as protagonistas nos processos formativos dos 
estudantes das licenciaturas, mobilizando seus professores como co-
formadores dos futuros docentes (BRASIL 2010, p.26).  

Além destes, talvez o principal dos objetivos seja a contribuição para a 
“articulação entre teoria e prática necessária à formação docente, elevando a qualidade 
das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura” (BRASIL, 2008).  

O Relatório de Avaliação qualitativa dos projetos PIBID implementados nas 
Instituições Brasileiras de Ensino Superior (2013), traz as observações de duas 
importantes pesquisadoras da formação de professores no Brasil. Para elas, 

[...] o PIBID vem possibilitando, na visão de todos os envolvidos com 
sua realização, um aperfeiçoamento da formação inicial de docentes 
para a educação básica. Em particular destacamos a apreciação dos 
Licenciandos que participam deste Programa os quais declaram 
reiteradamente em seus depoimentos como o PIBID está contribuindo 
fortemente para sua formação profissional em função de propiciar 
contato direto com a realidade escolar nos inícios de seu curso, contato 
com a sala de aula e os alunos, possibilitando-lhes conhecer de perto a 
escola pública e os desafios da profissão docente (GATTI; ANDRÉ, 
2003). 
 

 Analisar o PIBID enquanto política púbica que traz contribuições para o 
processo de formação inicial de professores e formação continuada se torna também um 
manifesto a favor da manutenção do programa no âmbito das universidades brasileiras.   
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Buscando problematizar o papel do PIBID na formação inicial de professores, ao 
mesmo tempo em que compreendemos os processos inerentes a profissionalização 
docente, nesta pesquisa, buscamos aprofundar o olhar sobre a importância do programa 
para além dos pibidianos licenciandos em Geografia, mas para os professores em 
exercício nas escolas, professores universitários, estágio supervisionado, escola e alunos. 

 Sobre a formação continuada de professores, da escola ou da universidade, 
destaca a importância no desenvolvimento profissional do professor, pois esta deve ser 
um processo dinâmico e que traga elementos teóricos e metodológicos que agreguem 
valor ao docente. A formação continuada não deve ser pensada como uma reciclagem dos 
professores e sim que possibilite ao professor fazer, a partir das suas práticas pedagógicas, 
uma reflexão e que auxilie na construção da identidade profissional.  

 Neste sentido, o estabelecimento de parceria entre universidade e escola 
propicia o intercâmbio entre professores em formação inicial (estagiários/pibidianos) e 
professores atuantes em formação continuada, garantindo um canal de interlocução entre 
a academia e a escola e, a troca de saberes e experiências.  

Para identificar a construção desse conhecimento, utilizamos a pesquisa 
qualitativa, conforme Lüdke e André (1986), onde combinou-se entrevistas (GIL, 1999) 
com 6 coordenadores de área do PIBID, doravante denominados “CPG”, 4 professores 
supervisores, denominados “PS”, 8 professores universitários, chamados de “PU”; 
questionários (MARCONI E LAKATOS, 2003), aplicados aos pibidianos durante o I 
Encontro Paranaense do PIBID Geografia (IPPG), denominados pela letra “R”; análise 
documental (BARDIN, 2011; GODOY, 1995a) das publicações(resumos e trabalhos 
completos publicados na área de Geografia) nos eventos científicos do PIBID do Paraná, 
a saber: I Seminário do PIBID do Paraná (ISPP) (publicação “A”,  II Seminário do PIBID 
do Paraná (IISPP) (publicação “B”) e Encontro Paranaense do PIBID Geografia( IEPPG) 
(publicação “C”) e, observação participante (GODOY, 1995b)  de um projeto PIBID na 
Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, durante o período de 2014 e 
2015.  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES  
Caracterização dos projetos dos PIBID (s) no Estado do Paraná 
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No Estado do Paraná, temos projetos da área de Geografia em todas as IES 
públicas. Sendo que em instituições multicampi e/ou que possuem licenciatura em 
Geografia em dois turnos, existem mais de um projeto por IES. Neste contexto, temos no 
Estado 16 projetos de Geografia, sendo: UEL com 2 projetos; UNESPAR com 3 projetos; 
UEM com 1 projeto; UNICENTRO com 3 projetos; UEPG com 2 projetos; UFPR com 2 
projetos; UNIOESTE com 2 projetos e; UENP com 1 projeto. 

O número de escolas varia de acordo com o número de projetos em cada IES. No 
Estado do Paraná, são atendidas com projetos do PIBID de Geografia, 41 escolas da rede 
básica de Ensino, com temáticas variadas: Educação Ambiental (EA); Materiais 
Didáticos, Conceitos e Conteúdos próprios da Geografia, Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC), Cartografia, entre outros. Há uma preocupação teórico-
metodológica implícita nas propostas. Neste aspecto, vale destacar a contextualização de 
um dos Coordenadores do PIBID Geografia (CPG04): 

 
O projeto, de modo geral, assume os fundamentos teóricos e 
metodológicos da análise geográfica que objetiva interpretar as 
combinações dos elementos naturais e socioculturais formadores do 
espaço geográfico. Esse conhecimento científico disciplinar com 
atualidade conceitual é compatível com a construção de uma didática 
na qual o conteúdo-forma seja objeto da participação coletiva e criativa 
discente e docente atendendo a universalidade da ciência e a dimensão 
sócio-histórica da prática social educativa escolar. [...] O foco central 
de nosso subprojeto é produção de recursos didáticos nas diferentes 
áreas do conhecimento geográfico (CPG04, entrevistado em janeiro de 
2016).  
 

Os resultados aqui apresentados são frutos, conforme já explicitamos 
anteriormente, dos questionários aplicados aos pibidianos, e entrevistas com professores 
supervisores, professores universitários e coordenadores de área.  Na sequência 
apresentamos nossas análises acerca de como o PIBID se relaciona com outros contextos, 
além da formação inicial de professores.  
 
 
Formação Continuada de Professores  
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Um dos aspectos do PIBID além da formação inicial diz respeito a formação 
continuada, um processo que envolve o professor da universidade e da escola. Durante a 
pesquisa, identificamos que este é um fator muito singular do programa, e emerge no 
discurso nas publicações, nas reuniões do programa, nas entrevistas etc. 

 No âmbito das publicações dos trabalhos em análise, a maioria dos casos, os 
relatos advinham das reflexões dos professores Supervisores e/ou Coordenadores de 
Área. De maneira geral, esses trabalhos apresentaram a participação mais ativa do 
professor da educação básica na universidade, bem como os docentes das universidades 
participando da realidade escolar. Há também um destaque quanto à reflexão sobre a 
prática, reformulação das concepções teórico-metodológicas e incentivo à prática de 
pesquisa no, para e do ensino. Esse fato pode ser verificado em uma das publicações, na 
qual o docente da universidade afirma:  

 
Como integrante do PIBID e docente de Geografia, torna-se 
fundamental desenvolver pesquisas que visem melhorar este ensino, 
visto que elas proporcionam contribuições para a compreensão das 
complexidades encontradas em sala de aula – seja no modo de interação 
com o discente ou por meio das metodologias de ensino adotadas. 
(Publicação, B11, 2014). 
 

 Ainda sobre essa questão, em um depoimento um professor afirmou que: 
 

Apesar de ser da área da Geografia Física, estar trabalhando junto no 
PIBID, foi muito bom, inclusive para as minhas próprias práticas 
pedagógicas [...] Contribuiu muito para as minhas práticas em sala de 
aula, na minha condução com meus alunos, essa experiência no PIBID 
(PU07) 
 

Aos supervisores, o PIBID permite ampliar as perspectivas dos professores 
supervisores no que diz respeito a sua qualificação, como vemos a seguir:  

Através do PIBID, é possível um contato mais direto com a 
universidade, com o conhecimento que lá é produzido, com as 
pesquisas na nossa área de atuação, no meu caso, da Geografia. Porém, 
não podemos deixar de evidenciar que a escola também é capaz de 
produzir conhecimento e através da universidade, esse conhecimento é 
sistematizado e divulgado. Além de oferecer um espaço para a reflexão 
sobre a prática do profissional na escola, facilita o acesso aos cursos de 
pós-graduação stricto sensu, por exemplo. (PS02, entrevistado em 
fevereiro de 2016).  
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Como vimos, o PIBID aproxima o professor supervisor da universidade, 

possibilitando a sistematização do conhecimento e a reflexão da prática escolar. Sene e 
Gomes (2017, p.127) afirmam que os professores supervisores “encontram no PIBID um 
apoio e revitalização da prática escolar, bem como uma aproximação do professor com a 
universidade, um diálogo que permite aos dois sujeitos, professor e acadêmico o 
enriquecimento e complementaridade na formação”. Neste contexto, o PIBID se coloca 
como um importante programa no processo de formação continuada, no sentido de (re) 
pensar a prática docente, pelos professores que já atuam na rede básica de ensino. 
Concordamos com Santos e Silva (2013 p.361), quando afirmam que:  
 

[...] a formação continuada precisa ser vista como uma alternativa de 
melhoria na qualidade do ensino dentro do contexto educacional 
contemporâneo. Outrossim a formação continuada é a forma pela qual 
se resgata a figura do docente, que no momento se encontra desprovida 
de respeito. Embora seja à profissão por que muitos ansiaram, 
hodiernamente, esta se encontra tão desgastada. 

   
A formação continuada tem importante papel no desenvolvimento profissional do 

professor, pois esta deve ser um processo dinâmico e que traga elementos teóricos e 
metodológicos que agreguem valor ao docente. A formação continuada através do PIBID 
possibilita ao professor fazer, a partir das suas práticas pedagógicas uma reflexão que 
auxilie na construção da identidade profissional.  

 Nas palavras de Martins (2011, p.07): “[...] a formação continuada [...] 
deve estimular o professor a refletir sobre novas formas de ensinar e assumir o 
compromisso de renovar-se, de buscar o conhecimento, de pesquisar e transformar a sua 
prática, que deve ser iluminada pela teoria”. Neste aspecto, através da nossa observação 
no projeto do PIBID Geografia da UNICENTRO-Guarapuava, constatamos que há essa 
preocupação de promover a formação continuada, associada à teoria, a partir da discussão 
de textos que promovam um debate mais crítico sobre essa questão.  

Assim, a formação continuada através do PIBID contribui de forma significativa 
para que os saberes dos professores sejam compartilhados em grupo e sistematizados, 
sejam feitas reflexões coletivas juntamente com os professores das IES e os futuros 
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professores (pibidianos), durante as reuniões, que gradativamente aperfeiçoa e aproxima-
se dos referenciais teóricos que discutem sobre a temática.   
 
Cursos de Graduação e no Estágio Supervisionado  
 

No estudo feito pela Fundação Carlos Chagas, os Coordenadores de área, 
destacam essa melhoria alcançada a partir do programa no seio dos cursos de graduação, 
quando:  

[...] apontam com muita frequência a melhoria da qualidade dos cursos, 
a ocorrência de ajustes curriculares nos mesmos e o crescimento, quer 
da participação acadêmica dos Licenciandos Bolsistas, quer de seu 
espírito crítico. Além disso, apontam a melhoria significativa dos 
desempenhos dos bolsistas nos cursos, ressaltando o papel das práticas 
realimentando a base teórica e vice-versa, e o valor da compreensão 
sobre os processos das aprendizagens escolares (FUNDAÇÃO 
CARLOS CHAGAS, 2014, p. 34).  

  
É possível também observar esse elemento na fala dos pibidianos:  

 
O PIBID ampliou meu conhecimento em temas que já havia estudado 
durante a graduação e que havia passado despercebido ou não havia 
entendido (R69).  
Aprimoramento de ideias, práticas, conceitos, etc. (R55).   

  
Tardif (2012) comenta que a formação inicial do professor nas instituições de 

ensino é insuficiente. Logo, a prática docente no exercício da profissão, ou seja, essa 
vivência da profissão no “chão da sala de aula” entra como um fator importante para 
formação completa, apesar de complexa, do professor.  

Ao encontro do que o autor sugere, ficou evidente que apesar da variação do 
quantitativo de horas em cada IES, os respondentes que já haviam cursado a disciplina de 
estágio (54%), consideram que o tempo destinado a essa prática (regência) não dá conta 
de compreender a realidade escolar e dos alunos, tampouco há a possibilidade de 
desenvolver um conteúdo com maior consistência e dinamicidade, devido à carga horária 
que deve ser cumprida. No entanto, é possível ter uma breve noção do que é ser professor.  

O PIBID vem então contribuindo com essa lacuna deixada pela graduação, 
oportunizando ao pibidianos uma inserção processual (já nas séries iniciais, se assim 
desejar) no ambiente escolar, o que contribui bastante para a sua formação inicial já que: 
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[...] Os bolsistas podem conhecer “bem de perto” o ofício dos 
professores, refletir criticamente sobre ele e contrapor saberes práticos 
e saberes teóricos. O PIBID proporciona também ao bolsista conhecer 
o trabalho de outros professores da instituição e o próprio trabalho 
coletivo desenvolvido pela escola [...] (CPG 04, entrevistado em 
Janeiro de 2016).  
 

O impacto dessa inserção do aluno na escola através do Estágio Supervisionado, 
nem sempre é simples. Afinal, no  
 

[...] Estágio Supervisionado, ele (o aluno) é incumbido de dar aula. 
Então para aquele que nunca teve experiência em sala de aula, nem 
apresentar uma atividade, talvez seja aterrorizante trabalhar quarenta 
minutos, cinquenta minutos, e na verdade pode ser até muito mais que 
isso, porque podem ser as aulas geminadas, lidando com trinta alunos 
[...] então o PIBID se difere também nessa condição, ele oportuniza uma 
inserção paulatina (CPG01, entrevistado em novembro de 2015).  
[...] Há uma relação de completude entre o PIBID e o Estágio 
Supervisionado, no sentido de que o PIBID inova e complementa aquilo 
que falta no estágio. Apesar da insuficiência do estágio em relação à 
formação da profissionalidade docente, ele é muito necessário para a 
licenciatura (CPG05, entrevistado em novembro de 2015). 
 

O Estágio Supervisionado aparece nesse contexto, bastante criticado, levando em 
consideração, principalmente, no modo como ele está estruturado/configurado. Não só 
ele, mas as estruturas curriculares dos cursos de graduação, que apesar das modificações 
importantes que vêm sendo implementadas ainda permanece estruturada dicotômica entre 
as disciplinas pedagógicas e as específicas. A crítica à estrutura curricular dos cursos 
aparece na fala de uma das coordenadoras do PIBID ao afirmar que uma das dificuldades 
encontradas é, 

[...] sobretudo, dessa grade curricular, que o estágio aparece somente 
no terceiro ano, o que é um absurdo em um curso de formação de 
professores, e como forma de apaziguar um pouco essa situação de 
viver a realidade do estágio no terceiro ano, eles colocam as práticas 
pedagógicas como componente curricular, como uma possibilidade de 
contato com a escola desde o primeiro ano. Contudo isso perpassa por 
um coletivo de professores que tem que ter essa ideia formada, o que 
não acontece (CPG02, entrevistado em novembro de 2015).  

 
 É importante destacar que a inserção dos pibidianos na escola por si só, não 
garante uma mudança nos paradigmas do processo de formação docente, tendo em vista 
que cada um desenvolve sua profissionalidade de maneira distinta, e isso perpassa, 
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inclusive, a busca individual da formação. Por exemplo, temos àqueles pibidianos que 
participam do programa exclusivamente por causa do auxílio financeiro, que podem não 
se dedicar como aqueles que de fato anseiam pela profissão, que “vestem a camisa” e 
assim por diante. Mas, com o PIBID, é possível haver avanços significativos para 
repensar o atual modelo de formação de professores e, quem sabe, é um caminho aberto 
para a reestruturação destes.   
 
Potencialidades e Entraves 
 
 Apesar de o PIBID ser uma política relativamente nova, agrupamos pontos que 
foram evidenciados com mais frequência entre os participantes, sendo eles pibidianos, 
supervisores e coordenadores, quanto às possibilidades e dificuldades do programa 
(Quadro 1). 
 

Quadro 1– Potencialidades e Entraves do PIBID. 
  

Potencialidades Entraves 
Formação paralela a licenciatura; valorização da 
licenciatura e do ensino na universidade; valorização 
da formação do professor; possibilidade de praticar 
ensino, pesquisa e extensão; interação e troca de 
experiências e saberes entre escola e universidade; 
criação de uma identidade positiva em relação à 
docência; valorização do magistério; reflexão sobre 
a carreira docente; desenvolvimento de 
metodologias diferenciadas; trabalho em equipe; 
melhoria no currículo dos cursos; integração entre 
alunos e professores, tanto das IES como das 
escolas; trabalho participativo e colaborativo; 
contribui para uma formação continuada de maior 
qualidade; possibilita a criação de parcerias com as 
escolas; estratégias de ensino diversificadas e 
motivadoras; avanço nas pesquisas no, para e do 
ensino de geografia.   

Corte de verbas; desinteresse dos alunos ou 
interesse apenas pela bolsa; estrutura das escolas 
para receber o programa; verbas de custeio 
insuficientes, falta de auxílio-transporte para 
deslocamento dos pibidianos, descontinuidade do 
programa; falta de diálogo entre e com 
coordenadores e supervisores; estímulo para os ex-
pibidianos formados na inclusão no mercado de 
trabalho; valor da bolsa, que prejudica a dedicação 
exclusiva ao programa; aumento do número de 
bolsistas; descaso com a licenciatura; seleção dos 
bolsistas; equipamentos de uso permanente; falta 
de uma rede de comunicação entre os PIBID’s das 
diferentes IES; disseminação dos resultados, 
publicação; liberação dos supervisores para as 
reuniões; falta de reconhecimento dos pibidianos; 
falta de indicadores de avaliação do programa; 
modelo de relatório. 

Fonte: Questionários e Entrevistas realizadas. 
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O PIBID é um programa bastante valorizado pelos cursos de licenciatura, 

nacionalmente, e como podemos verificar, no estado do Paraná também. As 
potencialidades são inúmeras e que de fato evidenciam a sua importância para a formação 
inicial dos professores de todas as disciplinas. Os entraves podem ser encarados como 
sugestões para o aprimoramento do programa que como já ressaltamos diversas vezes, é 
bastante recente.  

[...] verifica-se que o Pibid vem criando condições para um processo de 
formação consequente para o desenvolvimento profissional dos 
docentes de modo que possam participar do processo de emancipação 
das pessoas, o qual não pode ocorrer sem a apropriação dos 
conhecimentos. O papel da docência na educação básica é vital na 
preservação de nossa civilização e no desenvolvimento das pessoas 
como cidadãos que possam ter participação efetiva para a melhoria das 
condições de vida em suas comunidades (FUNDAÇÃO CARLOS 
CHAGAS, 2014, p.107-108).  
 

As intervenções do PIBID nas escolas, acarreta uma série de consequências. Para 
os bolsistas na medida em que há uma qualificação de sua formação e valorização da 
docência, conforme evidenciado acima. Para os professores que supervisionam as 
atividades na escola, no sentido de uma formação continuada qualificada, através da 
aproximação com a universidade, também permite uma reflexão sobre sua prática 
pedagógica e motiva sua carreira profissional. Para as escolas e seus alunos, com a 
melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem, utilização de recursos, equipamentos, 
laboratórios e relação com a IES.  

Para os coordenadores de área das IES, proporciona uma aproximação com a 
escola básica, auxílio nas mudanças de concepção acerca da escola e dos próprios cursos 
de formação inicial ao qual trabalham, oportunidade de realizarem pesquisas no, do e para 
o ensino e formação continuada. Para os cursos de licenciatura, com sua valorização e 
fortalecimento, adequação dos seus currículos a partir das experiências e questionamentos 
levantados, queda no índice de evasão, também a possibilidade de realizar ensino, 
pesquisa e extensão.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Por meio dessa pesquisa identificamos que o PIBID trouxe contribuições 
significativas para os cursos de formação de professores.  Dentre elas, a permanência dos 
alunos na graduação, reduzindo a evasão; aproximação universidade-escola; 
oportunidade para o acadêmico de licenciatura conhecer profundamente as diferentes 
dimensões de sua prática profissional. Além disso, tem se mostrado como importante 
mecanismo de fortalecimento dos cursos de formação de professores, possibilitando 
avanços significativos para repensar o atual modelo de formação de professores e, 
apresenta potencialidades para ser um dos caminhos para sua reestruturação, 
principalmente, no que se refere à questão da construção de habilidades didático-
pedagógicas, de acordo com a realidade escolar brasileira.  

Além da contribuição na formação docente, os alunos da educação básica também 
são beneficiados pelas ações do PIBID como, por exemplo, acabam dispondo de um 
processo de ensino-aprendizagem mais contextualizado e dinâmico, o que possibilita a 
superação de suas dificuldades de aprendizado. 

O PIBID mostra-se eficaz também, na aproximação entre universidade e escola, 
proporcionando ao licenciando um conhecimento da realidade da escola, pois ao conviver 
periodicamente neste ambiente, tem a oportunidade de conhecer a proposta política 
pedagógica da escola, a organização administrativa, manter contato com outros 
professores, entre outros. Para o professor supervisor, proporciona uma formação 
continuada sistemática, além de oferecer tempo/espaço para a reflexão sobre sua prática 
pedagógica.   

Apesar de se verificar mais contribuições do que entraves, alguns podem ser 
destacados, entre eles: a preocupação recente com corte de verbas (ou seja, depois que se 
experienciou um programa que mostrou-se eficaz, os coordenadores de área do PIBID 
demonstram frustação em saber que talvez o programa não permaneça crescendo, e, pior, 
possa até reduzir o número de projetos); a falta de auxílio-transporte para deslocamento 
dos pibidianos, falta de indicadores de avaliação do programa e a falta de estímulo para 
os ex-pibidianos formados na inclusão no mercado de trabalho. Essas limitações impedem 
que o programa avance.  
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14 a 16 de Novembro de 2018  ANÁLISE DO TEMA CIDADES NOS LIVROS 

DIDÁTICOSEM USO NAS ESCOLAS DE 
IBIPORÃ/PR (2017, 2018 e 2019) 

 
Edson José do Nascimento110 

Adriana Castreghini de Freitas Pereira111  
Eixo temático: Ensino e ensino de Geografia 
Resumo: A necessidade de tornar o ensino mais interessante, mais atrativo, motivou esta 
pesquisa, no sentido de buscar no livro didático uma forma de ‘encaixar’ o local de vivência do 
aluno, a pequena cidade, dentro do conteúdo escolar. A metodologia trabalha os conceitos 
geográficos, como lugar, considerando o espaço da pequena cidade como objeto de estudo em 
sala de aula e pratica de campo, para que o aluno passe a valorizar seu local de origem. Para tanto, 
foi analisado o livro didático em uso nas escolas públicas de Ibiporâ/PR - Geografia Espaço e 
Vivencia (2017, 2018 e 2019) da Editora Saraiva– e  -Expedições Geográficas (2017, 2018 e 
2019) da Editora Moderna, na temática cidade. Buscou-se além da análise dos livros didáticos em 
questão, fazer uma pesquisa bibliográfica com autores como Francischett (2010), Schäffer (2003), 
Pontuschka (2009), Endlich (2006), Souza (2003), Damiani (2006), entre outros buscando 
embasar essa pesquisa. 
 INTRODUÇÃO 

 Muitos professores fazem uso do livro didático nas salas de aulas, embora não 
deva ser a única fonte de informação do professor, já que este é atualizado apenas a cada 
três anos, é significativo dizer que o: 

Livro Didático é uma expressão composta por um substantivo e um 
adjetivo, relacionado ao campo da educação acadêmica formal. 
Enquanto o substantivo livro contém a essência do vocabulário “livro 
didático”, definindo os próprios fazeres pedagógicos necessários a essa 
prática educativa, o adjetivo didático anuncia o contexto dessa prática 
como educativa, ou seja, o enquadramento motivador dessa ação 
pedagógica. (FRANCISCHETT, 2010, p. 03). 
 
 A partir do uso do livro didático, o professor pode planejar suas aulas, buscar 

materiais de apoio para enriquecê-las, e ainda buscar informações necessárias ao seu dia 
a dia, para complementar as atividades apresentadas pelo livro didático. Sabe-se que fatos 
novos surgem a todo tempo, então passa a existir a necessidade do professor de Geografia 
                                                           
110 Geógrafo – Mestrando – Programa de Pós Graduação em Geografia UEL. 
edson.nascimento1968@gmail.com 
111 Doutora em Ciências Cartográficas. Docente do Departamento de Geociências da UEL. 
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se atualizar sobre os novos fatos e acontecimentos, ao buscar informações seja no livro 
didático, na internet ou mesmo de outros autores que se encaixe na metodologia, o 
professor precisa estar atento: 

Os sistemas de ensino e as escolas adotarão como norteadores das 
políticas educativas e das ações pedagógicas os seguintes princípios: 
Éticos: de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia; de respeito à 
dignidade da pessoa humana e de compromisso com a promoção do 
bem de todos, contribuindo para combater e eliminar quaisquer 
manifestações de preconceito e discriminação. 
Políticos: de reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, de 
respeito ao bem comum e à preservação do regime democrático e dos 
recursos ambientais; de busca da equidade no acesso à educação, à 
saúde, ao trabalho, aos bens culturais e outros benefícios; de exigência 
de diversidade de tratamento para assegurar a igualdade de direitos 
entre os alunos que apresentam diferentes necessidades; de redução da 
pobreza e das desigualdades sociais e regionais (BRASIL, 2013, p. 
107/08). 

 
 Portanto, além de ensinar os alunos a ler e escrever, também é necessário que estes 

se tornem cidadãos, e que tenham conhecimentos de seus direitos e deveres, para que 
possam ocupar seus lugares na sociedade. Porém há que se ter um cuidado com o livro 
didático pelo fato da distribuição do livro ser gratuita facilita o seu uso, pois este traz os 
conteúdos a serem abordados, uma vez que no livro estão os conteúdos orientados de 
acordo com o Caderno de Expectativas de Aprendizagens do Paraná (2012), para escolas 
públicas do Paraná, que é orientado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 
Básica. 

O livro didático, segundo Schäffer (2003, p.144) “deve atender aos objetivos 
estabelecidos pelo professor em seu plano de trabalho, e consequentemente as 
características do grupo de alunos a qual se destina”. Portanto a escolha do livro deve ser 
feita de forma pensada, alinhada a um planejamento que vai permitir ao professor, fazer 
uso deste material didático e ainda ter possibilidade de uso de outras fontes que lhes seja 
interessante de acordo com seu conhecimento e uso apropriado. 

No caso do uso ou não do livro didático: 
Embora haja professores que não façam uso de livros didáticos, as 
razões para esse procedimento são muito variadas. Há um grupo de 
professores, com boa formação e grande compromisso com os alunos, 
capaz de fazer projetos individuais ou interdisciplinares em suas 
escolas, usando textos de variados livros didáticos ou não, filmes e 
saídas a campo, não se limitando a apenas uma produção didática. 
(PONTUSCHKA, 2009, p.340).  
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Cabe ao Professor, a decisão de fazer uso do livro didático, o importante é que 

mantenha a qualidade dos materiais que vai fazer uso, sendo que não pode haver prejuízos 
aos alunos. E quanto às cidades, é preciso saber que os livros didáticos falam das cidades, 
mas sem considerar o espaço de vivência do aluno. 
 
A TEMÁTICA CIDADE E O LIVRO DIDÁTICO 
 

A pequena cidade, no livro didático de Geografia,  por ser nacional, traz um 
exemplo para todos o país, generalizando-as, enquanto as diferenças em relação às 
cidades são muitas e até mesmo o questionamento se estas são ou não cidades, devido ao 
quociente populacional e por suas características podem ser entendidas: 

 
Assim, além do questionamento se são ou não cidades as pequenas 
aglomerações, interrogações da mesma natureza podem ser feitas 
quanto às imensas periferias, em geral parte não formal das grandes 
cidades; os condomínios fechados e o encerramento que eles 
representam em relação à diversidade social que deveria caracterizar a 
vida urbana e os loteamentos urbanos dispersos nos entornos 
metropolitanos. Portanto, são várias as manifestações contraditórias do 
urbano, sendo as pequenas cidades parte do mesmo processo. Esse 
questionamento pode ser compreendido pela adoção, ainda que 
involuntária, de um parâmetro ideal de cidade, que não alcança as 
expressões concretas do processo. A manutenção do pensamento 
utópico é outra fonte de indagações sobre as formas e condições 
humanas da urbanização. (ENDLICH, 2006. p. 86). 
 

Portanto, definir cidades é um assunto complexo, uma vez que as definições, 
mesmo do IBGE (2010), as avalia pelo contingente populacional, igualando cidades que 
são totalmente diferentes, uma vez que a importância das mesmas se dá muito mais pela 
localização, pelo tipo de serviço que oferece ou ainda pela produção que a mesma possui, 
adquirindo assim uma importância econômica e/ou política dependendo inclusive da sua 
posição geográfica: 

Além do mais, uma cidade não é apenas um local em que se produzem 
bens e, onde esses bens são comercializados e consumidos, e onde as 
pessoas trabalham: uma cidade é um local onde pessoas se organizam e 
se interagem com base em interesses e valores os mais diversos, 
formando grupos de afinidade e de interesse, menos ou mais bem 
definidos territorialmente com base na identificação entre certos 
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recursos cobiçados e o espaço, ou na base de identidades territoriais que 
os indivíduos buscam manter e preservar (SOUZA, 2003, p. 28).  
 

De acordo com Souza (2003), o fato das cidades abrigarem pessoas e seus 
interesses, e ao considerar que as pessoas são diferentes e, portanto têm interesses 
diferentes, as cidades também não podem ser iguais, pois isto implicaria em ter pessoas 
iguais com os mesmos interesses, quando Fresca (2009), alerta para o fato de igualar 
cidades com o mesmo número populacional, não se considera a especificidade delas, 
desconsiderando suas inserções em cada núcleo. Isto leva a ter uma falsa idéia a respeito 
de um assunto que é complexo. 

Os pequenos centros urbanos não são iguais entre si, pois possuem 
conteúdos diferentes que em alguns casos geram relações hierárquicas 
entre eles. Cidades com atividades comerciais e equipamentos de 
serviços públicos e privados um pouco mais diversificados funcionam 
como pólos microrregionais. Ainda que estas atividades não estejam 
diretamente vinculadas ao patamar demográfico, observou-se que, de 
maneira geral, as pequenas cidades com centralidade maior são aquelas 
que possuem esse patamar mais ou menos definido entre vinte mil e 
cinquenta mil habitantes (DAMIANI, 2006, p.52). 
 

Analisando o livro didático para os conteúdos de Geografia nas escolas públicas 
de Ibiporã/PR, em relação às cidades, observamos que no livro didático I, Expedições 
Geográficas (2017, 2018 e 2019) da Editora Moderna, a Unidade 3, apresenta o tema 
Brasil: da sociedade agrária para o urbano industrial. 

Portanto a Unidade III do livro didático I Expedições Geográficas (2017, 2018 e 
2019, p.76), traz um questionando sobre o que é urbanização? Onde busca definir a 
urbanização como a aglomeração de pessoas na cidade, e que as taxas de urbanização são 
diferentes, uma vez que o espaço geográfico é ocupado de forma diferente, e que isto 
pode ser percebido de acordo com as regiões do Brasil, e ainda as cidades também 
apresentam um ritmo de crescimento diferente (p. 76), o professor precisa entender que: 

O estudo das cidades está atrelado à posição do professor em relação à 
sua disciplina, o que inclui seus conhecimentos e seus compromissos 
frente ao trabalho. Ao assumir a regência de uma classe, e para dar conta 
daquela pergunta, acredita-se que, no mínimo o professor possua 
domínio da área de estudos, o que lhe permitirá transitar pelos 
conteúdos sobre a cidade, presente em diversas publicações, 
trabalhando-os a partir de objetivos anteriormente definidos. 
(SCHAFFER, 2003, p.114). 
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O livro didático I destaca: “Brasil: urbanização tardia, mas acelerada” 
(EXPEDIÇÕES GEOGRÁFICAS, 2017,2018 e 2019, p. 77), onde trata das principais 
causas da urbanização brasileira, fazendo um relato desde a época do Brasil colônia, como 
foi o início da urbanização com a criação de algumas cidades, principalmente no litoral. 
A partir do período Imperial com o início da agricultura, algumas regiões, como o Vale 
do Paraíba fluminense, onde a cultura do café exigia muita mão de obra, teve um processo 
mais acelerado de urbanização para o período. No início do período Republicano, a 
população urbana não passava de 10%, de acordo com o livro didático e a partir desse 
período, o livro trata do início das cidades (p. 77/80). De início, ao tratar do tema cidade, 
o livro didático I Expedições Geográficas destaca as cidades brasileiras que são 
patrimônios da humanidade, apresenta os critérios que faz uma cidade ser considerada 
patrimônio e o que representa isto para a sociedade, pois quando se diz que uma cidade 
faz parte do patrimônio da humanidade, esta será preservada para que outras gerações 
possam conhecer como eram os costumes e a cultura, da época que se preservou esta 
cidade/monumento, que tipo de arquitetura era utilizado em períodos diferentes da 
atualidade (p.81). 

O livro didático I Expedições Geográficas traz: Rede, hierarquia e problemas 
urbanos, destacam a rede urbana, as cidades como de vital importância para a sociedade, 
uma vez que a partir da aglomeração de pessoas através de um núcleo, passou a ter um 
grande desenvolvimento. A cidade se tornou ponto de apoio para todos, como um centro 
de serviço para os que nela moram ou dependem, o espaço onde o produtor rural compra 
o que precisa para manter sua produção, faz financiamentos em bancos públicos ou 
privados, além disso, a cidade se tornou um lugar de lazer, de compras, e de 
desenvolvimento social. E que as cidades são diferentes umas das outras, onde algumas 
tem função definidas como as portuárias, turísticas, etc, enquanto outras possuem rede de 
serviços complexas, como as grandes cidades (p. 80). Porém “[...] a cidade é um lugar 
privilegiado do consumo – consumo de massa, consumo coletivo, individual, de elite. É 
um lugar em que se concentram todas essas práticas” (CAVALCANTI 2005, p. 97). 

Quanto à hierarquia, o livro didático I Expedições Geográficas (2017/2018/2019, 
p. 86), apresenta as formas como as cidades são reconhecidas, considerando desde sua 
população, a maneira como influencia uma região ou, até mesmo outras regiões, 
dependendo do tamanho da cidade, um país inteiro (p. 86).  
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Em numerosos casos os organismos urbanos são indiferenciados uns 
em direção aos outros, e cidades cuja população varia do simples ao 
duplo, ou ainda mais, podem desempenhar exatamente as mesmas 
funções: existira nesse caso, rede hierárquica ou, simplesmente, 
dispersão urbana. (SANTOS 2012, p. 169).  

 
A partir do desenvolvimento e da transferência de parte da população rural para 

as cidades, essas aumentaram seus contingentes, o que ocasionou um processo chamado 
de conurbação.  Ou seja, a união de cidades que se juntam em função do crescimento de 
ambas, o que não as tornam metrópole, embora dependendo do tamanho dessa 
conurbação, estas podem se tornar uma região metropolitana, como a chamada Grande 
São Paulo, que juntas possuem mais ou menos 10% da população brasileira, e se tornou 
uma referência em região metropolitana mundial. As regiões metropolitanas, hoje, são 
criadas para que certas regiões consigam vantagem política e até mesmo social, uma vez 
que estas podem atrair investimentos de empresas e até dos governos federais ou 
estaduais, mas no estudo das cidades, (p.84/85): 

Há, assim, diferenças sensíveis no estudo da cidade, conforme a 
proposta que se disponha. Essas diferenças estão centradas tanto na 
concepção de cidade e de urbano, como no enfoque dado aos conteúdos 
selecionados para desenvolver a unidade temática em sala de aula e os 
procedimentos adotados. (SCHAFFER, 2003, p. 118). 
 

Ainda, sobre as cidades, o livro didático I Expedições Geográficas (2017,18 e 19), 
apresenta os movimentos sociais que surgem a todo tempo, principalmente nas grandes 
cidades, onde até pouco tempo, o que se viam eram protestos de sem tetos ou até mesmo 
de sem terras, reivindicando dignidade humana para suas famílias. Hoje, os protestos são 
diferenciados, inclusive por pessoas e associações de alto nível social e econômico, 
quando reclamam por maus tratos a animais, e as crianças abandonadas, por problemas 
ambientais, problemas sonoros e mais recentes, exigindo o fim da corrupção e a punição 
dos políticos corruptos, além de serviços públicos de qualidade, como transporte, saúde 
e educação. (p.87). 

O livro didático I Expedições Geográficas (2017/18/19), apresenta ainda as 
transformações ocorridas no Brasil com a crescente industrialização, que ocasionou um 
grande desenvolvimento urbano, como um grande desenvolvimento social, também criou 
problemas como a poluição, uma crescente onda de violência, falta de moradia digna, 
transportes públicos insuficientes ou até a falta dos mesmos, desigualdade social que gera 
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uma segregação, uma vez que nem todos têm acesso aos mesmos serviços públicos. (p. 
88/89).  

Ao tratar das cidades no Brasil, o livro didático II, Geografia, Espaço e Vivência 
(2017/2018/2019), relatam como ocorreu o processo de urbanização no Brasil a partir do 
fim do século XIX, o país que era totalmente agrário começa a se tornar urbano 
praticamente a partir de 1930, com a industrialização. Porém a industrialização ocorreu 
de forma mais intensa no Sudeste do Brasil, o que fez com que muitos moradores do 
campo mudassem para as cidades em busca de uma melhor condição de vida. Dessa 
maneira intensificou-se o processo de urbanização no Brasil, e como o país sempre teve 
uma forte agricultura, fez com que a dependência da agricultura continuasse a acontecer. 
Como o Brasil é um país urbano, industrial e agrícola, onde tudo o que é produzido no 
país também é consumido no campo, e tudo o que se produz no campo, abastece as 
indústrias e alimenta as pessoas da cidade, criando uma relação campo/cidade muito 
intensa, inclusive muitas indústrias tem se instalado em cidades pequenas, produzindo 
praticamente para o mercado local, como as agroindústrias (p.78/79). Quanto às cidades: 

A cidade é um pólo indispensável ao comando técnico da produção, a 
cuja natureza se adapta, e é um lugar de residências de funcionários da 
administração pública e das empresas, mas também de pessoas que 
trabalham no campo e que, sendo agrícolas são também urbanas, isto é, 
urbanos residentes (SANTOS, 2005, p.91). 
 

As cidades passam a fazer a integração com o campo, com isso embora o homem 
produza no campo, utiliza a cidade como moradia, já que o campo hoje é praticamente 
área de produção.  

Quando o processo de urbanização se intensificou, foram surgindo mais cidades, 
o que gerou um sistema de hierarquia, onde algumas cidades, pequenas, médias ou 
grandes passam a ter maior influência sobre outras, onde uma tem influência apenas 
regional, enquanto outras como as capitais passam a ter influência em todo o estado, já 
no caso de metrópoles, como São Paulo e Rio de Janeiro influenciam até mesmo no 
exterior, e Santos (2013, p.142), ressalta que “[...] hoje cada cidade é diferente da outra, 
não importa o seu tamanho, pois entre as metrópoles também há diferenças” (SANTOS, 
2013, p. 142).  Existe ainda a união de algumas cidades em uma mesma região, 
geralmente vinculadas a uma grande cidade, o que se convencionou chamá-las de região 
metropolitana. As regiões metropolitanas são formadas a partir de cidades que são 
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próximas, ou se aproximam a partir de uma expansão urbana, com isso passam a fazer de 
um grupo de cidades que recebem influência de um núcleo maior, e pelo seu processo de 
industrialização ou como crescimento urbano, fornecendo mão de obra para as outras 
cidades, acabam por sofrer um processo de crescimento urbano muito rápido. 

Contudo a partir de um grande desenvolvimento no número de cidades, foi-se 
criando uma série de problemas, como falta de transporte público de qualidade, onde as 
periferias acabam por ser mal servidas por serviços públicos, onde normalmente se vê 
ônibus lotado e a passagem muito cara. Também a água encanada e o saneamento básico 
criam muitos problemas, como doenças oriundas desse descaso e que acabam por assolar 
os moradores desses locais. A violência, talvez seja o pior desses problemas, uma vez que 
além de prejudicar a vida dos moradores das periferias, também afeta a cidade como um 
todo, onde com o intuito de se proteger, os moradores de maior poder aquisitivo, optam 
por morar em condomínio, fazer compras em shopping centers, aumentando a 
segregação, pois somente quem tem maior poder de compra tem acesso a esses meios, 
embora a “[...] a segregação urbana é um processo que tende a se tornar mais complexo 
nas grandes cidades, já que é resultante da maior amplitude da divisão sócio espacial do 
trabalho no capitalismo” (CAVALCANTI, 2010, p. 78). A falta de políticas públicas 
eficiente nas cidades permite que grupos ou mesmo pessoas, acabem por ocupar certas 
áreas e fazendo inclusive uso particular de áreas públicas, já que não se sentem ameaçadas 
ou não vêem o estado ocupando esses lugares, portanto cabe ao Professor transpor isso 
para a realidade do aluno. (p. 80/83). 

De acordo com os conteúdos apresentados nos livros didáticos: Expedições 
Geográficas e Geografia Espaço e Vivência (2017/18/19), em questão, existe uma 
ausência de temas locais, ligados ao cotidiano do aluno. A orientação de que a “[...] 
geografia é uma ciência social e ao estudá-la, é preciso considerar o aluno e a sociedade 
em que vive, não pode ser uma coisa alheia, desligada da realidade” (CALLAI, 2003, p. 
58). Que os exemplos práticos devem ser considerados e o local de origem do aluno, por 
meio de mapas que mostrem a realidade local e também aulas práticas, para que o aluno 
possa sentir/entender como é a realidade de seu local de origem em relação às teorias 
tratadas em sala de aula. 

Ao reconhecer essa ausência, e concordando com Callai (2003), espera-se que ao 
tratar de temas como relevo, trabalhe a realidade do seu município, mesmo que este tenha 
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um relevo com pouca inclinação comparando-o com outras realidades, como no caso das 
pequenas cidades do Norte do Paraná, destacando as diferenças entre uma e outra região. 
No caso das paisagens, o professor pode buscar nos centros comerciais, nos moradores 
antigos e na internet, imagens e fotos para que possa compará-las com a atualidade de sua 
cidade e assim demonstrar aos alunos como é possível relacionar conteúdos de seu local 
de origem e compará-los com outros locais. O importante é trabalhar primeiro  a realidade 
local do aluno para depois buscar realidades distantes, uma vez que o entendimento se 
torna mais fácil quando estamos lidando com algo próximo de nossa realidade.  

A Cartografia é uma opção de apresentação dessas temáticas locais na geografia, 
pois permite trabalhar de forma pratica as teorias das salas de aula. Ainda espera-se que 
o professor utilize em suas aulas, além do livro didático com os conteúdos gerais e 
globais, atividades por ele mesmo desenvolvidas, com uso de tecnologias como GPS, 
Webquest, Google Earth, entre outros. 

Como os temas locais e regionais não estão inseridos nos livros didáticos, 
Expedições Geográficas e Geografia Espaço e Vivência (2017/2018/2019), considerando 
os conteúdos para todo o país, abre-se uma lacuna, já que temos um país grande, com 
regiões distintas, onde o Norte e o Sul possuem diferenças consideráveis, desde o clima, 
a agricultura, a formação das cidades, o desenvolvimento social, as paisagens. No caso 
do Nordeste, a cultura, distinta, com suas peculiaridades, como: a literatura de cordel 
retratando a vida do sertanejo, a agricultura de subsistência, o coronelismo. Enquanto no 
Centro Oeste, cidades distantes, o agronegócio e a pecuária extensiva, têm uma realidade 
diferente em cada região/local do Brasil, e isto deve ser trabalhado no ensino, pois 
apresentar uma pequena cidade é uma forma de mostrar ao aluno que seu local tem 
importância, uma forma de incentivar o aluno a buscar em seu local de origem coisas que 
lhe chame a atenção e o faça dedicar mais aos estudos, onde “a educação tem sido um 
tema amplamente discutido em todos os níveis, inclusive em conjunto com questões 
políticas, econômicas e sociais atuais. Não há dúvidas de que mudanças são necessárias 
e, acima de tudo, urgentes” (ALMEIDA, 2014, p. 126).  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O livro didático, que é distribuído gratuitamente pelo Ministério da Educação para 
todo o país, utiliza o mesmo conteúdo para todas as escolas, e no caso do Brasil, que é 
muito extenso, cada região tem suas características, e estas precisam ser consideradas. 
Como no caso do Norte do Paraná, onde ocorreu a fundação de muitos núcleos que se 
tornaram pequenas cidades. Estas pequenas cidades foram criadas para servir de apoio 
aos migrantes que vieram colonizar o Norte do Paraná, região que se apresentava 
promissora, com um atrativo mercado agrícola, devido às características do solo. 
Portanto, diferentemente de outras regiões, essas particularidades precisam ser 
acompanhadas pelo Ensino de Geografia, até porque, essa região ainda é nova em termos 
de idade, e existem muitos fundadores que vivem nas cidades, e isto é um fato que precisa 
ser aproveitado pelo ensino, como experiência prática, que pode ser pesquisada para 
entender como se deu a formação dessas cidades. Portanto, cabe ao professor de 
Geografia, inserir em suas aulas, conteúdos que contemplem o espaço de vivência do 
aluno em sala de aula e no trabalho de campo. 
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REGIME DE SESMARIAS A SEGUNDA 
REPÚBLICA 
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Eixo: Educação e ensino de geografia 
 
 
Resumo: O presente trabalho objetiva-se em identificar a trajetória da educação brasileira, com 
ênfase na educação do campo entre o regime de sesmarias e a segunda república. Utilizou-se a 
pesquisa bibliográfica e de documentos históricos sobre a questão agrária brasileira atrelada aos 
principais acontecimentos históricos-espaciais que forjaram a educação nacional, tanto modelo 
urbano, quanto rural. Assim, identificou-se a educação jesuítica como o primeiro modelo 
educacional brasileiro, sendo sucedido, ainda no reinado, pela reforma do Marquês de Pombal. A 
educação pública torna-se obrigatória ainda neste período, porém seu fracasso é notório pelo alto 
índice de evasão, fruto da pobreza que os brasileiros eram expostos. Na primeira e segunda 
república observa-se movimentos positivistas e críticos que acreditavam na educação como única 
possibilidade de “salvar” o Brasil da total ignorância do conhecimento e cultura burguesa e guia-
lo ao desenvolvimento econômico. Neste contexto que surgem as ideias da escola rural, que 
infelizmente foi influenciada pelas questões agrárias e urbanas nacionais, assim como por 
influências estadunidenses. Concluiu-se que durante este período histórico, o surgimento da 
educação do campo, ainda denominada e com todas as características de educação rural, fez-se 
por caminhos políticos de controle da estabilidade social, ficando muito aquém da escola do 
campo proferida atualmente.  
 
Palavras-chave: Educação; Educação do campo; histórico; políticas públicas imperiais; 
políticas públicas republicanas.  

 
INTRODUÇÃO 
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A humanidade depende da agricultura como sua principal forma de sustento, já 

que necessariamente ela produz a fonte energética humana, porém com o avanço do 
capitalismo sua existência no mundo modificou-se, passando da função de reprodução e 
subsistência para um componente necessário para manutenção da indústria. 

Para Ribeiro (2015) e Mendonça (2010) nota-se um vínculo muito linear entre o 
processo de industrialização, implantação de um modelo de produção agrícola embasado 
na modernização conservadora, a reforma agrária no sistema capitalista e a educação 
rural. 

No Brasil, este vínculo, como apontado por Marini (2000), entre os anos de 1955 
e 1660, quando a questão agrária e sua modernização entram em conflito com as questões 
e necessidades sociais.   

A educação se molda entre estas disputas, o ensino torna-se política das 
hegemonias, que consideravam o Brasil atrasado intelectualmente, propondo um ensino 
que foque a permanência na terra, porém apenas para conter os conflitos e evitar gerar 
mão de obra não salariada nos centros urbanos. 

Cunha (1980) destaca que em meio a isso a Escola Rural ganha um aspecto de 
controle absoluto, evitando a saída dos trabalhadores do campo pela imposição de moldes 
de produção do agronegócio, permanecendo assim a produção campesina e/ou familiar 
no espaço campo, mas sufocando essa cultura, modificando a sua forma de reprodução. 

Para pensar a educação do campo hoje é necessário rever os caminhos da educação 
como um todo, identificando as influências filosóficas, políticas, religiosas e de classe 
social. Assim, o objetivo deste trabalho, a partir de um aparato histórico conceitual, é a 
análise histórica da educação brasileira entre o período de sesmarias a segunda república. 
Para tanto utilizou-se de pesquisa bibliográfica e documental. 

Evidenciou-se que os elementos das correntes filosóficas que moldaram a 
educação nacional durante esse período ainda estão presentes na escola de hoje, para além 
disso, percebe-se que a conjuntura de permanência e êxodo dos trabalhadores do campo 
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estão intimamente ligados aos processos educativos, vinculados a questões econômicas 
e, infelizmente, voltados para a dominação.  
DESENVOLVIMENTO 
 

Na instauração do regime de capitanias hereditárias e sesmarias, em que o 
agricultor tinha direito ao uso da terra e o Estado mantinha a posse destas foi a primeira 
ação nacional de uma produção que privilegia os latifúndios e uma elite branca. 

Neste período, apesar da política colonial focar-se nos latifúndios, gerando 
grandes desigualdades, percebe-se um desenvolvimento da agricultura familiar, que 
segundo Szmrecsányi (1990), tratava-se de homens livres, sem escravos, que trabalhavam 
na terra com ajuda de familiares.  

Este momento histórico brasileiro, marcado pela hegemonia do latifúndio e da 
mão de obra escrava é classificado por Saviani (2006) como o “brevíssimo século XVI”, 
com a criação da “pedagogia brasílica”, trazida ao Brasil pelos jesuítas a partir de 1549, 
estendida até 1599. Estes escolásticos eram membros da ordem da Companhia de Jesus, 
criada pelo padre italiano Inácio Loyola em 1534. Suas principais características eram a 
militância, a instrução e as missões. 

Não havia um debate sobre educação urbana e rural, isto porque o debate ainda 
era sobre como implementar o ensino nas terras recém descobertas. O Brasil no século 
XVI era majoritariamente agrário e, portanto, o ensino era muito influenciado por este 
modelo econômico nacional. 

Nas colônias a educação jesuítica tinha dois objetivos, o primeiro, a conversão e 
defesa dos indígenas a respeito da escravidão, mesmo que este ramo do clero apoiasse a 
escravidão dos negros; o segundo era a educação dos filhos das elites locais. 

A educação jesuítica foi marcada pela elaboração do plano de instrução, 
desenvolvida pelo padre Manoel de Nobrega,  

[...] O plano iniciava-se com o aprendizado do português (para os 
indígenas); prosseguia com a doutrina cristã, a escola de ler e escrever 
e, opcionalmente, canto orfeônico e música instrumental; e culminava 
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em um lado, com a gramática latina para aqueles que se destinavam à 
realização de estudos superiores na Europa (Universidade de Coimbra) 
(SAVIANI, 2011, p. 43). 

Criou-se o processo do civilizar pela palavra que, posteriormente, foi aprimorado 
pelo padre José de Anchieta. Uma das técnicas utilizadas era o teatro, em peças com temas 
religiosos e sociais, segundo Saviani (2011) essa foi a alternativa encontrada pelos 
jesuítas nas terras conquistadas pelos portugueses na América. 

A necessidade de uma unificação dos ensinos jesuíticos no Brasil culminou na 
elaboração do Ratio Estudiorum, em 1599 que influenciou o sistema de ensino. Saviani 
(2011) destaca que as ideias do Ratio correspondem ao que comumente chamamos hoje 
de pedagogia tradicional. Essa visão pedagógica visa o homem com uma essência 
universal, desta forma o ensino deve moldar a todos de forma homogênea aos aspectos 
ditos necessários a vida social. A busca principal é atingir a perfeição divina. 

Com a expulsão dos jesuítas em 1759, implantaram-se as reformas do Marques de 
Pombal, criando escolas de ensino primário e secundário, o que levou a contratação de 
professores não pertencentes ao clero, objetivando assim um ensino laico, porém no 
Brasil a influência jesuítica consagrou-se no meio educacional e permaneceu forte até o 
início do império e ainda hoje é possível observar nos ambientes escolares brasileiro 
resquícios deste modelo.   

Miralha (2006) afirma que em meados do século XIX o Estado brasileiro era 
pressionado pelas grandes potências mundiais a acabar com a escravidão, com a 
finalidade de auferir novos compradores para suas mercadorias. 

Como agravante da situação, o fim do tráfico negreiro em meados do século XIX, 
fez claro e aparente que a abolição da escravatura não tardaria e então, representando os 
interesses dos cafeeiros o governo decretou a Lei de Terras de 1850. Segundo Martins 
(1997), a Lei de Terras foi o egresso encontrado pela elite agrária brasileira para manter 
inalterada a estrutura já estabelecida, impedindo o pobre, negro, pardo, indígena ao acesso 
à terra. 

Mostra-se a problemática da questão agrária no Brasil, em meados do século XIX, 
pois segundo Martins (1997, p. 12) 
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[...] surge à questão agrária quando a propriedade da terra, ao invés de 
ser atenuada para viabilizar o livre fluxo e reprodução do capital, é 
enrijecida para viabilizar a sujeição do trabalhador livre ao capital 
proprietário de terra. Ela se torna instrumento da criação artificial de 
um exército de reserva, necessário para assegurar a exploração da força 
de trabalho e a acumulação. A questão agrária foi surgindo, foi 
ganhando visibilidade, à medida que escasseavam as alternativas de 
reinclusão dos expulsos da terra. 

  Isto posto, a Lei de Terras de 1850 foi uma ação social em benefício da elite. 
Trocava-se o cativeiro do homem, como escravo, para o cativeiro da terra, o sem-terra. 

Ao mesmo tempo que surgiram esses debates no Brasil de colônia para império, 
a educação ganha destaque, isso porque no século XIX o ideário que prevalece na mente 
da população, influenciada por discursos de intelectuais, era que o desenvolvimento 
econômico do Brasil perpassava pela necessidade de desenvolvimento intelectual de sua 
população. 

Foi na Constituição de 1824 que a educação pública primária é compreendida 
como direito de todo cidadão e as províncias são designadas para o cumprimento desta 
lei.  Destaca-se que neste período a população brasileira era em sua grande maioria parda, 
estes por sua vez, pouco antes da lei áurea, eram em grande maioria livres, Mattos (2006) 
sugere que 5% da população negra brasileira era cativa, desta forma alguns deles 
frequentavam as escolas públicas provinciais. 

Os filhos abastados da elite, ou até mesmo os menos abastados que tinham certos 
privilégios econômicos em virtude de seus ofícios, colocavam seus filhos em escolas 
particulares e/ou mandava-os aos grandes centros urbanos europeus (ALMEIDA 1989). 

A instauração da educação para todo cidadão livre se deu de forma conflituosa, 
guiada pelo imaginário de uma elite que considerava a população desorientada e brutal, 
que precisava ser educada pelo bem da nação. 

Todavia, mesmo com a obrigatoriedade, o ensino enfrentou dificuldades em 
relação a evasão, um pagamento de multa foi instaurado em 1835 aos pais que não 
permitissem a ida dos filhos à escola, porém as dificuldades financeiras de uma vida, na 
maioria das vezes no campo, dificultavam a escolha dos pais em permitir ou não aos filhos 
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a frequência as aulas. Em um ofício de 1836 o delegado literário114 expõe ao juiz de paz 
da província mineira a situação de uma mãe de família trabalhadora do campo e de cor 
parda,  

Mora a 6 léguas distante do Arraial, sede da aula, tem a seu cargo 2 
filhas; sem outro meio de subsistência, além da lavoura, se emprega esta 
pobre família composta de 4 indivíduos, sendo o mais útil o filho, 
apesar da tenra idade. 2. Faltam todos os meios para manter aquele filho 
em qualquer aplicação. 3. Das razões alegadas, a suplicante pelo seu 
desvalimento não acha no Arraial quem o admita em casa e zele por sua 
pueris [...] de que é suscetível a natureza humana. Entregue o impúbere 
a descrição do tempo [...] as paixões, muito mais depressa se entregaria 
a corrupção e imoralidade que as lições ditadas pelo professor que de 
nada conhece fora da aula. 4. A suplicante se desencarregou da escola 
para aquele filho, ‘por causa de um só filho vem perder todos’ (não tem 
como pagar a multa) ... São estas as tristes circunstâncias da desgraçada. 
(Seção Provincial, IP 1/42, caixa 05, pacotilha 60) 

Eram elaboradas listas de pais omissos e anexadas a lugares públicos a fim de 
puni-los por não permitirem seus filhos a frequentarem a escola, humilhação pública era 
resguardado aos pobres que não podiam arcar com a saída de um filho de suas terras, pais 
que eram do campo, que compartilhavam da cultura camponesa, que negavam aos filhos 
nada mais do que um ensino que não lhes era mais do que um controle social. 

No início do século XX o país iniciou um moderado desenvolvimento industrial, 
porém, sendo a maior parte da população brasileira trabalhadores das grandes fazendas 
de café em regime de colonato, a expansão do mercado industrial se torna um dilema, já 
que estes trabalhadores não consomem produtos industrializados. 

Por conseguinte, o Brasil vivenciou a segunda oportunidade propícia a realização 
da reforma agrária, posto que os interesses da elite industrial divergiam dos da elite do 
campo, com a possibilidade de um conflito, onde os industriais incentivariam a divisão 
de terras a fim de desenvolver o capitalismo no país. Com isso, a democratização do 
acesso à terra dinamiza a economia capitalista, pois inclui no sistema econômico 
produtores familiares que se tornam consumidores de produtos industriais e fornecedores 
                                                           
114 O delegado literário tinha a obrigação de registrar as ocorrências, investiga-las, transcrevendo-as e 
enviando-as para o conhecimento do juiz de paz da província, no caso citado o delegado procura justificar 
a situação da família, em busca de evitar a condenação da mãe, com possível pagamento de multa e 
exposição dos afratórios a sociedade.  



IX SIMPÓSIO PARANAENSE DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA FÓRUM REGIONAL DA ANPEGE – REGIÃO SUL “Ciência e Pesquisa Geográfica na Perspectiva Sul Brasileira” 
14 a 16 de Novembro de 2018  

de alimentos, que, se produzidos em grande quantidade, tem seu preço no mercado 
reduzido, rebaixando assim o salário dos operários (MIRALHA, 2006).  

A crise cafeeira de 1929 causa uma grande queda nos preços do café, que 
representava a principal atividade econômica brasileira, levando a oligarquia rural ao 
declínio. A partir da década de 1930 o país muda a estrutura de acumulação econômica, 
com a indústria tomando o lugar do café e o Brasil deixando de ser agrário exportador 
para se tornar um país urbano industrial. As políticas públicas começam a favorecer o 
processo de industrialização e por intermédio do então presidente Getúlio Vargas há a 
implantação de um modelo de substituição de importações, a fim de valorizar e fortalecer 
a indústria e o mercado interno.  

Sendo assim, esperava-se que com a burguesia industrial tomando o poder 
econômico a reforma agrária não tardaria, todavia, entre as velhas elites e as novas elites 
estabelecera-se uma espécie de compromisso político, mediante o qual os industriais e os 
grandes comerciantes tornaram-se grandes clientes políticos das oligarquias, às quais 
delegaram suas responsabilidades de mando e direção, reproduzindo os mesmos 
mecanismos políticos que vitimavam todo o povo e impediam um efetivo 
desenvolvimento da democracia (MARTINS, 1997). 

Esta junção, segundo Ribeiro (2015), não se deu por acaso, ou somente pela 
necessidade de ambas elites se fortalecerem, um aparato de apoio estadunidense 
incentivou esta união. Com o interesse de manter países latino-americanos subjugados, 
fornecedores de matérias primárias as aristocracias norte americanas procuraram meios 
de conter uma possível aceleração industrial no Brasil, fazendo deste um país agrário 
moderno, que ofertaria produtos com baixa agregação de valores em troca de itens 
manufaturados. 

Espantosamente, tal controle se fez por um incentivo a reforma agrária e pela 
Educação Rural. Obviamente, como apontado por Pinto (1981), seria de grande inocência 
esperar que o avanço do capitalismo na agricultura brasileira se faria para melhorar as 
condições de vida dos trabalhadores, muito pelo contrário, é sabido que tais melhorias só 
ocorrem com união e luta, em busca de uma real distribuição de terras e fim dos 
latifúndios. 
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A escola rural surge como necessidade a partir de 1910, nos primeiros momentos 
da industrialização brasileira, quando o Estado se vê obrigado a resolver os problemas da 
urbanização acelerada, como a falta de postos de emprego, auto custo de vida gerado pela 
diminuição da agricultura familiar, aumento da demanda por alimentos, condições de 
trabalhos nas indústrias e greves de trabalhadores urbanos, tudo cunhado não só por uma 
modernização urbana, mas também por um avanço do latifúndio sobre as pequenas 
propriedades. 

O objetivo era uma distribuição conservadora de terras, para manter uma parte 
dos camponeses no campo, garantindo produção de alimentos e diminuindo o excedente 
de proletários nos centros urbanos. Foram criados então vários intentos neste sentido que 
intensificaram as ações da Educação Rural. 

Após a crise de 1929, a agricultura brasileira passa a se diversificar, o que Silva 
(1980) diz ser comum na produção cafeeira e nas anteriores, sendo que sempre ocorreu 
uma alternância entre produção de monocultura e pequena produção rural, voltada a 
subsistência.  

Por consequência, a partir de 1929 percebe-se um aumento na área cultivada pela 
agricultura familiar, assim como sua importância na economia nacional. Todavia, 
segundo Silva (1980) e Sorj (1986), este desenvolvimento não modificou a estrutura 
fundiária, já que a produção campesina não se fez a partir de terras divididas e possuídas 
pelos produtores rurais, mas sim por intermédio de arrendamentos e empréstimos.  

É neste período, que no Brasil, surgem iniciativas governamentais para a 
ampliação da Educação Rural, instauradas por Getúlio Vargas a partir de 1933. Assim, 
além da instrução formal: leitura, escrita e cálculos, seria oportunizado aos trabalhadores 
do campo conhecimentos sobre seus direitos civis, higiene, saúde e trabalho. Para tanto, 
fundou-se entidades para o fortalecimento da Educação Rural que propiciou a difusão do 
ruralismo pedagógico por todo território.  

O ruralismo pedagógico objetivava-se como uma política pública, buscando a 
fixação dos trabalhadores camponeses em suas regiões, evitando o êxodo rural e o 
descompasso que ele gerava na economia. Porém, Nagle (2001) aponta que tal política se 
fez mais no âmbito ideológico do que prático, isso porque, concordam Lira e Melo (2010), 
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tal política foi solitária e sem complementações, eram necessárias outras ações atreladas 
a políticas sociais. Assim, aponta Nagle (2001), o ruralismo pedagógico não passava de 
um discurso com boa intenção.  

Esta política influenciou parcialmente a legislação e a educação, suas alterações 
foram de cunho nacionalistas, exaltando o povo brasileiro e a terra, o que Nagle (2001) 
aponta como ideologia do Brasil-país-essencialmente-agrícola, o que de certo modo 
contribuiu para a fixação dos trabalhadores no campo. 

Esta contribuição é forjada para um controle social, assim, além da alfabetização 
incluiu-se nos ensinos os estudos morais, cívicos e disciplinares, de acordo com a 
ideologia positivista do período, o que deixa notório a influência política-ideológica 
escondida no discurso de educação. 

As políticas desenvolvidas por Getúlio Vargas não são independentes dos intentos 
estadunidenses na América Latina e, em 1943, foi criada o Institute of Inter-American 
Affairs (IIAA). Este programa foi o primeiro a oferecer formação técnica ao homem do 
campo, inaugurando a influência dos Estados Unidos na área da educação rural brasileira 
(RIBEIRO, 2015).  

Ao analisar esse histórico é possível perceber que tais ações visavam a formação 
do indivíduo ao trabalho, em forma de emprego, ao contrário do que a Escola do Campo 
propõe hoje, a vinculação do trabalho produtivo a educação escolar. 

Apesar de toda essa caracterização, nos anos da primeira e segunda república não 
se pode pensar em um único ideal para a educação, tendo em vista o afloramento de 
concepções diferenciadas de políticas e suas implicações sociais. Segundo Nagle (2001) 
o período é marcado por um avanço no ideário educacional, uma vontade de fazer 
acontecer, por conseguinte denomina-se pelos historiadores como otimismo pedagógico. 
Entre as correntes que predominavam neste período estavam o Positivismo Ilustrativo; as 
ideias de Rui Barbosa e a Escola Nova.  

Uma parte dos intelectuais positivistas desenvolveram um pensamento mais 
ilustrativo, contrapondo os positivistas tradicionais, ganhando notoriedade no governo de 
Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, fortalecendo o autoritarismo doutrinário, este 
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movimento chamamos de Positivismo Ilustrado. Seus representantes mais ilustres foram 
Luiz Pereira Barreto (1840-1923) e Alberto Sales (1857-1904). 

Os positivistas ilustrativos demonstram suas indignações com os modelos 
educacionais tradicionais e jesuíticos, representando um atraso para uma sociedade que 
deseja um avanço técnico científico, assim o conhecimento deve ir além do ler, era preciso 
“[...] Saber ler, escrever e contar não constitui instrução; é apenas um instrumento de 
aquisição. [...] Precisamos educar, precisamos revolucionar a nossa massa popular” 
(BARRETO, 1981, p. 37). 

Barreto (1981) indicou fundamentos de uma educação rural, voltada para a massa 
trabalhadora, ele sustentava que os jovens deveriam conhecer o ensino agrícola 
elementar, assim, essa educação laica, independente e baseada na terra era considerada 
por ele como revolucionária. 

Os positivistas ilustrativos defendiam uma educação que fortalecesse a paz e a 
ordem. Obviamente, dentro de uma sociedade capitalista sabe-se que esse modelo 
educacional não tinha por objetivo a intelectualidade de todos, mas o de preparar os 
operários para atuarem nas indústrias que estavam se fortalecendo no Brasil.  

Em contraponto aos positivistas havia Rui Barbosa no Estado de São Paulo, ele 
acreditava na educação como um elemento essencial para o fortalecimento e elevação do 
Brasil, mesmo não exercendo a profissão de professor, já que era advogado, jornalista, 
político. 

Rui Barbosa defendia uma educação diferenciada durante os debates da Reforma 
do Ensino Primário de 1883, ele destacava a importância da laicidade da escola pública, 
a frequência obrigatória da população entre 7 e 13 anos e o alistamento dos estudantes, 
pontos que seriam mais tarde incorporados pela Escola Nova. 

Na campanha para presidente da República, Barbosa manifesta-se em defesa de 
uma educação nacional, seu discurso ficou conhecido como civilista, quando define as 
bases de seu governo que seriam a liberdade, a lei, o governo do povo pelo povo, uma 
tribuna em paz, na liberdade de imprensa, moderação e tolerância, progresso e tradição, 
além de seu ideário educacional que ele descreve “o governo popular tem a base de sua 
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legitimidade na cultura da inteligência nacional pelo desenvolvimento nacional do ensino, 
para o qual as maiores liberalidades do erário constituirão sempre o mais reprodutivo 
emprego da riqueza comum” (BARBOSA, 1945 p. 107). 

Assim a formação de professores e profissionais considerados intelectuais tornou-
se um marco de modernidade, desta forma, mesmo que não tenha sido eleito presidente, 
Rui Barbosa influenciou muito o desenvolvimento e criação de centros universitários por 
todo Brasil.  

Ainda no período da república houve os intentos do movimento de vanguarda 
Escola Nova, que muito se diferencia da escola tradicional, influenciado pela psicologia 
e sociologia. Iniciado na Inglaterra, na escola para rapazes Abbotsholme sob o comando 
de Cecil Reddie, espalhou-se por toda Europa, lançando as ideias de democracia, 
sociedade e liberdade. A função da escola se estenderia a questões civis e políticas.  

Não sendo um movimento fechado, a Escola Nova pode ser considerada um 
conjunto de movimentos, uma vontade de inovar e fortificar a educação, porém tinham 
em comum alguns pontos essenciais como a atividade, a vitalidade, a liberdade, a 
individualidade e a coletividade.  

A atividade debatida por Rousseau, Pestalozzi e Froebel e sintetizada por Georg 
Kerschensteiner, representa a importância da escola voltada para o trabalho e para o 
desenvolvimento de um sentimento nacionalista na população. A vitalidade, proposta por 
Rousseau, representava a relação dos seres com o mundo circundante, diversa de acordo 
com a individualidade humana. A ideia de liberdade foi incorporada ao movimento Escola 
Nova e tornou-se seu ponto de enfoque, suas bases teóricas foram os escritos de Locke, 
Rousseau e Piaget. A individualidade atrela-se a liberdade e tem duplo aspecto, 
psicológico e espiritual. A coletividade por sua vez toma forma como organização e 
trabalho comum. 

Muitos intelectuais, destacando-se Anísio Teixeira, trazem para o Brasil as 
concepções do modelo educacional e as tendências do escolanovismo. Foi Teixeira que, 
influenciado pelos pensamentos do filósofo e pesquisador da educação estadunidense  
John Dewey, finalmente conseguiu erguer um elo entre a intelectualidade brasileira e a 
política, como apontado por Xavier (2000, p. 40), criou-se um “espaço para a participação 
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dos intelectuais na burocracia estatal, estabelecendo o comprometimento deles com as 
formulações da esfera política e, ao mesmo tempo, condicionando a legitimação da 
política à validação dos cientistas”. 

Durante a Primeira e Segunda República pode-se observar três modos de 
edificação da modernidade, o econômico, o social e o político. Mesmo que seja necessária 
ressalva nessa constatação, os liberais desenvolveram um projeto educacional nacional, a 
escola popularizou-se, mesmo que nela permanece-se as fragilidades do sistema jesuítico, 
ainda assim, vê-se um avanço em busca de uma educação popular. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A educação no Brasil foi forjada com o objetivo de dominar e colonizar. No 

regime de sesmarias essa dominação era direcionada aos índios e escravos, evitando 
revoltas, dispondo de mão de obras com qualificação mínima e garantindo a manutenção 
das classes. Esses intentos foram guiados pelos jesuítas e seus métodos de ensino pela 
palavra e pelo teatro. 

No Brasil imperial, diante das necessidades de uma economia ascendente, que 
precisava de mão de obra qualificada, e influenciada pelos ideários de evolução pelo 
conhecimento, a educação evidencia-se, tornando-se pública e aberta a todas classes e 
cores. Todavia, esses intentos não tiveram sucesso. A população, na grande maioria rural 
não se identificavam com os ensinos das escolas, precisavam dos filhos para a vida no 
campo e a miséria afastava as crianças de uma possibilidade de acesso ao ensino.  

Durante a primeira e a segunda república que surgem as ideias de uma educação 
para o meio rural, influenciada por políticas liberais e impulsionadas pelo 
descontentamento da população com as condições sociais que eram subjugados. A 
educação rural foi incentivada para o controle dessa população, mantendo-os no campo, 
evitando assim suas revoltas, garantindo a hegemonia e equilíbrio social. 

Desta forma, evidencia-se que durante este período histórico o brasil manteve uma 
política educacional de dominação, tanto na cidade quanto no campo, com o objetivo 
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maior de controle social, impondo uma cultura e escolhendo os conhecimentos a serem 
distribuídos.  
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 O ESTUDO DO MUNICÍPIO PELO REGISTRO NO 

MAPA 
 

Ana Claudia Biz115 
Mafalda Nesi Francischett116 

 
Eixo Temático: Educação e Ensino de Geografia 

RESUMO EXPANDIDO 
 
O mapa no processo histórico-geográfico 

O mapa é um recurso indispensável, na Geografia e nas demais áreas do 
conhecimento, porque compõe o contexto da linguagem geográfica e como representação 
tem grande significado no ensino. Especificamente para a Cartografia Escolar o mapa é 
identificado como importante meio de comunicação e, de acordo com Duarte (2006), 
desde as primeiras civilizações, elas desenvolveram formas de mapear o espaço, algumas 
com maior destaque, como os europeus, chineses, gregos, hindus. Com as mudanças 
ocorridas no tempo histórico no espaço, a leitura de mundo pelas representações se 
tornaram fundamentais.  

Não concebemos a Geografia, sem o entendimento do espaço e isto começa na 
escola: “Vai-se à escola para aprender a ler, a escrever e a contar. Por que não para 
aprender a ler uma carta? (LACOSTE, 1998, p.55). Por meio das representações 
cartográficas fica possível conhecer as diversidades espaciais. De acordo com 
Francischett (2014) a linguagem cartográfica trata o uso e a elaboração do mapa como 
elementos de um mesmo processo, a semiose. Ou seja, o mapa, como meio de 
comunicação, é a própria comunicação; incorporado na linguagem cartográfica, é um 
veículo na transmissão e na leitura da informação. 
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116 Professora do Programa de Pós-Graduação em Geografia. Unioeste, FB. mafalda@wln.com.br. 
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A pesquisa, que desenvolvemos, segue na perspectiva da leitura de mundo, a partir 
da representação do espaço, com objetivo de resgatar o conteúdo-forma nas 
representações cartográficas do espaço, pelo registro em mapas do município de 
Francisco Beltrão, por meio de levantamento da Cartografia da região do Sudoeste do 
Paraná e da identificação dos mapas e representações cartográficas construídas ao longo 
do processo histórico.  
     Compreender como as mudanças espaciais ocorreram no município de Francisco 
Beltrão significa compreender o processo em movimento no espaço geográfico, na sua 
abstração pelos sujeitos que registram nestes grafismos. Com o resgate das representações 
indicativas do processo, faremos análise com um grupo de professores, da rede de ensino 
municipal e estadual, para responder ao propósito da tese: para que se valem estudos 
históricos-geográficos e registros cartográficos de um lugar no ensino de Geografia na 
escola?  

Os procedimentos metodológicos consistem em revisão de fontes bibliográficas, 
e na busca das pesquisas já realizadas sobre a Cartografia e constituição histórica-
geográfica da região Sudoeste do Paraná. Para tal serão consultados os bancos de dados 
do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) e do ITCG (Instituto de Terras, 
Cartografias e Geociências), dos mapas e de documentos, em períodos variados, do 
munícipio.  A partir das categorias de Santos (2008): Forma, Estrutura, Função e Processo 
faremos as análises e as considerações sobre o espaço geográfico, buscamos explicar os 
fenômenos que configuram as mudanças espaciais.  Os conceitos de espaço e de tempo 
serão norteadores no desenvolvimento da pesquisa, por isso, consideramos importante a 
revisão bibliográfica de Mikhail Bakhtin e Milton Santos, os autores fazem importantes 
contribuições sobre a relação indissociável dos dois conceitos. 
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Éliton Paulo Novais117 
José Edézio da Cunha118 

 
Eixo Temático: Educação e ensino de geografia. 

RESUMO EXPANDIDO 
  

Atualmente vivemos em uma sociedade cada vez mais conectada pelo advento 
tecnológico. Portanto, a busca por diferentes formas teóricas e metodológicas de tornar o 
ensino de Geografia mais próximo dos alunos faz parte da realidade do dia a dia de 
professores e pesquisadores. As pesquisas, sobre esta temática do ensino da Geografia, 
vêm ganhando espaço e identidade nos últimos anos. Cabe destacar, que há um 
“incremento de investigações na temática, envolvendo maior número de pesquisadores 
que através de suas dissertações e teses iniciam-se de modo mais formal na pesquisa sobre 
o ensino da nossa disciplina escolar” (CALLAI et al., 2016, p. 44).  

Como são poucos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu a ofertarem uma 
linha de pesquisa específica para estas investigações é que surge o problema da pesquisa: 
conhecer o que vem sendo produzido nos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu em 
Geografia presentes no estado do Paraná a respeito do Ensino de Geografia. Pretende-se 
por meio da investigação apresentar dados sobre a situação das pesquisas em Ensino de 
Geografia a partir de análises das produções acadêmicas destes Programas de Pós-
Graduação e espera-se que esta pesquisa promova o debate acerca do lugar do Ensino de 
Geografia na Ciência Geográfica, valorizando o produto das pesquisas acadêmicas e 
reafirmando sua importância no meio científico, acadêmico e escolar. Nossa pesquisa, se 
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enquadra nas pesquisas denominadas “Estado da Arte” (EAr), as quais, “de forma geral, 
possuem uma ideia em comum: mapear a produção acadêmica nas mais diversas áreas do 
conhecimento. Onde após esse mapeamento abre-se, naturalmente, debate acerca do tema 
levantado” (Fonseca, Salvi e Torres, 2014, p. 143). O desenvolvimento da pesquisa se 
dará nas seguintes etapas: - Levantamento bibliográfico: leituras relacionadas à 
constituição da Geografia enquanto disciplina escolar, bem como no Ensino Superior; 
além de leituras acerca da constituição do ensino superior e as pós-graduações no Brasil 
e Paraná; - Levantamento das produções: consistirá no levantamento de dissertações e 
teses que foram defendidas nos Programas de Pós-Graduação acerca da temática Ensino 
de Geografia, como recorte espacial, consideraremos todas as produções desde o 
surgimento dos Programas até o ano atual, 2018; - Entrevista com Coordenadores de 
Programas e Docentes que trabalham a temática; - Análises e apresentação dos resultados.  

Pretendemos com a investigação apresentar e evidenciar a produção acadêmica 
sobre o Ensino de Geografia dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Geografia das Universidades (Estaduais e Federal) no estado do Paraná. Espera-se, 
propiciar ao leitor que possui interesse nesta temática, e que deseja trabalhar com esse 
assunto, um norte às suas pesquisas. 
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Eixo Temático: Educação e ensino de Geografia 
  
RESUMO EXPANDIDO 

O trabalho que aqui se apresenta busca trazer à discussão algumas percepções 
preliminares acerca da relação entre o ensino de Geografia, a juventude e a cidadania. De 
modo mais assertivo, indicamos que a investigação em tela recai sobre a relação entre três 
variáveis, a saber: o ensino de Geografia, as práticas espaciais dos jovens e a cidadania. 
O ensino de geografia sobre o qual trataremos é aquele realizado no âmbito do ensino 
médio, especificamente em escolas públicas. Ao fazer esse recorte definimos de antemão 
algumas características, tais como a faixa etária dos sujeitos envolvidos na pesquisa 
(adolescentes entre 15 e 18 anos) e certo grau de heterogeneidade (cultural, econômica, 
política e social) que compõe a escola pública, entre outros. 

Por práticas espaciais entendemos toda a ação que os indivíduos realizam em seu 
cotidiano sobre determinada porção do espaço geográfico, enfatizando em nossa 
pesquisa, as práticas espaciais dos jovens na cidade. Como escreveu Correa (2007, p. 68) 
as “práticas espaciais constituem ações espacialmente localizadas, engendradas por 
agentes sociais concretos, visando a objetivar seus projetos específicos. Constituem ações 
individuais, não necessariamente sistemáticas e regulares, caracterizadas por uma escala 
temporal limitada”. Harvey (1980) esclarece que o espaço geográfico capitalista é 
portador de desigualdades. Colocado de outra maneira, o espaço geográfico reflete as 
desigualdades da sociedade e na cidade isso se expressa na paisagem e no seu conteúdo. 
No capitalismo “A desigualdade emerge da necessária revalorização que a intervenção 
pública e/ou privada realiza no ambiente natural para criar um ambiente social, por meio 
de uma ação técnica que resulta no espaço geográfico” (RIBEIRO, 2017, p. 153). 
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Os estudos sobre juventude, particularmente aqueles sobre os jovens em situação 
de vulnerabilidade social e econômica indicam que a eles não se atribuiu plenamente o 
direito a cidade. Neste ponto de vista há desigualdade entre os jovens mediada por fatores 
de classe, questões étnicos-raciais e até mesmo de gênero. É nesse contexto que as 
práticas espaciais dos jovens na cidade, enquanto variável empírica, ganha centralidade 
nessa discussão, permitindo-nos, a partir de sua análise, a compreensão sobre o cotidiano 
do jovem. A importância do cotidiano no ensino de geografia já tem sido bastante 
difundida e, no que diz respeito aos jovens, há o entendimento de que esse é um caminho 
para que a escola não só ganhe sentido a esses sujeitos, como também possa contribuir 
para seus projetos de vida. É neste contexto que se insere a presente pesquisa, cujo 
objetivo é compreender como se dá a relação entre o ensino de geografia e o cotidiano 
dos jovens na cidade, tomando como ponto de partida para nossas análises suas práticas 
espaciais. 

Nosso objetivo de pesquisa é desvendar como os jovens escolares vivenciam o 
espaço urbano, buscando, a partir das práticas espaciais desses jovens, uma relação entre 
o ensino de Geografia e a cidadania, tendo em Cavalcanti (2013; 2015) o aporte 
referencial. O recorte espacial selecionado para a pesquisa é a cidade de Guarapuava, 
localizada na meso-região centro-sul do Estado do Paraná. Segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, Guarapuava possuía em 2010 167.328 habitantes e 
uma densidade demográfica de 53,68 hab/km². Já a população estimada para 2017 era de 
180.364 habitantes. Nesse mesmo ano, em 2017, haviam 34.842 pessoas matriculadas no 
ensino regular e na educação de jovens e adultos no município121, tanto em escolas 
municipais quanto estaduais. O ensino médio não é ofertado pela rede de ensino 
municipal, somente pela rede de ensino estadual. 

A metodologia selecionada para a presente pesquisa foi elaborada tendo como 
base o referencial teórico de Michel Thiollent (1996). No âmbito da pesquisa-ação, 
iremos fazer uso de instrumentos e técnicas específicas, dentre os quais destacamos os 
questionários, mapas mentais e o grupo focal, para obter dados e informações sobre a 
realidade investigada, em dois momentos específicos: uma fase exploratória e outra da 
aplicação de instrumentos de intervenção. Os dados e informações obtidas serão tratados 
segundo a análise do conteúdo, tendo como referencial teórico para esta etapa os escritos 
de Bardin (1977). 

Num cenário em que tanto se discute sobre a permanência ou não de disciplinas 
das Ciências Humanas no currículo da escola básica, urge descortinarmos as 
potencialidades presentes na geografia escolar, por isso buscamos com a realização da 
presente pesquisa, ampliar a compreensão acerca do ensino de geografia e sua relação 
com a formação cidadã entre os jovens do ensino médio. 
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Eixo Temático: Educação e Ensino de Geografia 

RESUMO EXPANDIDO 
  

A inserção da dimensão ambiental na educação encontra-se previstas nas políticas 
públicas no Brasil. Entretanto, a Educação Ambiental, não tem sido inserida, como uma 
abordagem interdisciplinar e transversal, nos currículos escolares. As instituições de 
Educação têm encontrado dificuldades para incluir esta abordagem em seus currículos, 
talvez pelo fato de a Educação Ambiental, não ter sido inserida, na própria formação dos 
professores. 

As escolas têm realizados eventos pontuais, como dia da água, semana do meio 
ambiente, plantar uma árvore, coleta seletiva e reciclagem de resíduo sólido, entre outros. 
Todavia, há uma certa omissão ao ser abordado sobre o modelo econômico, a questão da 
redução e o modelo do consumo imposto pela sociedade. 

Isto posto, o presente trabalho pretende oferecer aos professores da rede municipal 
de Londrina-PR, um curso de formação de educação ambiental utilizando a abordagem 
crítica, trabalhando em específico a questão dos resíduos sólidos. 

Por meio de uma visão ampla e crítica, a prática da Educação Ambiental deve ser 
capaz de desenvolver no educando aptidões e ações essenciais para a ação 
transformadora. É ao buscar transformar o mundo que se anseia, incluindo uma nova ótica 
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socioambiental, que se desempenha a cidadania ambiental. Verifica-se a Educação 
Ambiental, sob a ótica de uma “educação para a cidadania ambiental” como uma prática 
político-pedagógica (GUIMARÃES, 2004). 

O curso buscará auxiliar o educando com informações e incentivos a 
experimentação e a socialização de reflexões sobre práticas educativas, 
instrumentalizando os educadores ambientais para aumentar sua capacidade de atuação, 
de modo que possam desempenhar sua prática educativa com maior eficácia.  

Com isso, visando fornecer às crianças uma concepção, crítica, interdisciplinar e 
global para esclarecer valores e desenvolver maneiras que lhes admitam adotar um 
posicionamento consciente e participativo, com relação às questões que envolvem a 
preservação e conservação da utilização dos recursos naturais, do consumismo 
desenfreado, um meio ambiente saudável para uma boa qualidade de vida (MEDINA; 
SANTOS, 2002).  
   Espera-se com os resultados no final da pesquisa, possam capacitar os professores 
da rede municipal em Londrina-PR, tornando-se multiplicadores em educação ambiental, 
promovendo a reflexão sobre a transformação dos valores culturais do modelo de 
produção de resíduos sólidos e consumo da sociedade moderna e desenvolver habilidades 
de: ampliação da percepção ambiental; análise crítica da realidade; estruturação de 
projetos de Educação Ambiental e incentivo a integração do grupo e a produção coletiva 
de conhecimentos. 
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Eixo Temático: Educação e ensino de geografia 
 
RESUMO EXPANDIDO 
 

O trabalho experimenta e analisa a potencialidade da “Pesquisar com” 
(DAL’IGNA, 2011) como metodologia de formação continuada que agrega as 
professoras do Ciclo de Alfabetização de uma escola pública do Litoral Norte do RS, num 
movimento de planejar, estudar, executar e refletir, para produzir Geografias que 
favoreçam o processo de letramento. As professoras alfabetizadoras constroem o 
planejamento de forma compartilhada e reflexiva com vista a aprender Geografia por 
meio da exploração de projeto de pesquisa realizada em dois momentos: de planejamento 
entre o grupo docente e de aplicação com os alunos. Nomeamos esses dois momentos de 
encontros-ensaios o que Deleuze (1994) chama de “momentos de inspiração” e em 
encontros-desejos orientado pela necessidade de mobilizar, envolver os alunos a tal ponto 
que os encontros/aulas fossem desejados. Nesse processo as professoras mobilizam o 
desejo de aprender das crianças partindo de um recurso que todos nós temos: a 
curiosidade. Ao mesmo tempo, as alfabetizadoras fazem suas próprias descobertas 
geográficas. Numa prática integradora, significativa e instigante, alunos e professoras 
criam novos roteiros para suas aprendizagens. Trata-se de uma pesquisa que acontece no 
Movimento, por isso acompanhamos o pensamento de Goulart (2011) que dá destaque 
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aos diversos deslocamentos que envolvem os projetos de pesquisa escolar. Nossa atenção 
está centrada no ensino de Geografia no Ciclo de Alfabetização, pois nessa etapa é 
marcante a preocupação, em relação à alfabetização dos alunos, expressas nas práticas 
pedagógicas dos professores, os quais enfatizam a sistematização da leitura e escrita. Ao 
recolher os planejamentos das professoras dos Anos Iniciais observou-se uma distribuição 
desigual entre as disciplinas do currículo escolar, tanto em relação a sua frequência 
semanal, quanto semestral. Percebemos que havia discrepância entre as disciplinas, 
algumas mais frequentes e outras quase invisibilizadas, como é o caso da Geografia. 
Nesse sentido, o projeto de pesquisa está estruturado com o objetivo de construir a 
formação continuada de professoras alfabetizadoras com vistas a produzir espaço para o 
pensamento sem imagem, em outras palavras, o “espaço da diferença” (MACHADO, 
2014) e produzir “Geografias menores” (OLIVEIRA JR., 2006). Assim, a escolha por 
desenvolver uma pesquisa com metodologias investigativas, como a “Pedagogia de 
Projeto” (GOULART, 2011) nos parece ser interessante para pensar algo novo no 
processo de formação continuada. A metodologia da pesquisa selecionada, por isso é a 
bricolagem. Ela contempla as diferentes possibilidades investigativas produzidas no 
desenvolvimento da pesquisa. “A bricolagem existe a partir do respeito pela 
complexidade do mundo real” (KINCHELOE, 2007, p. 16). Assim, é no tempo e no 
espaço da sala de aula que buscamos estratégias para aprender Geografia. O autor ainda 
nos ajuda a pensar que “os bricoleurs atuam a partir do conceito de que a teoria não é uma 
explicação do mundo – ela é mais uma explicação de nossa relação com o mundo” 
(KINCHELOE, 2007, p. 16). Portanto, nessa pesquisa, a relação que esse grupo de 
professoras tem com as múltiplas leituras do mundo, do seu mundo escolar e com a 
Geografia está em evidência. O estudo parte do engajamento e da colaboração das 
professoras que se dispuseram a “pesquisar com” (DAL’IGNA, 2011) estudando e 
discutindo todos os acontecimentos, os movimentos e as possibilidades de criar práticas 
pedagógicas investigativas com os alunos para produzir outras Geografias. Olhando para 
o contexto da pesquisa em que a invisibilidade de algumas disciplinas nas turmas do Ciclo 
de Alfabetização foi percebida, examinou-se as razões desse fato. Identificamos nos 
documentos do PNAIC126 a obrigatoriedade de “Alfabetizar todas as crianças, no 
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máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do Ensino Fundamental” (BRASIL, 2018). O 
PNAIC, nessa proposta, é entendido como uma Educação Maior que representa a 
educação “das políticas, dos ministérios e secretarias, dos gabinetes” (GALLO, 2002, p. 
169). As práticas escolares cotidianas das professoras alfabetizadoras parecem estar 
engendradas nessa Educação Maior desenvolvida no país. Em contrapartida, há 
necessidade de empreender certo estranhamento em relação a essa questão porque 
enquanto os professores continuarem atendendo especialmente aos objetivos maiores, a 
Educação Menor, aquela do dia a dia da, da sala de aula fica em segundo plano, não se 
efetivando, muitas vezes, devido ao compromisso firmado com a Educação Maior. Essa 
pesquisa contém resultados parciais, por ainda não estar concluída. As análises realizadas 
dos documentos: planos de trabalho das professoras alfabetizadoras com a produção de 
gráficos em 2015 e a análise documental dos cadernos de formação docente do PNAIC 
2012, 2014 e 2015 que permitiram constatar que a geografia está quase ausente das turmas 
do Ciclo de Alfabetização e nos momentos excepcionais em que é mencionada, a serviço 
da Alfabetização, portanto articulada a Língua Portuguesa. Assim, desempenha um papel 
coadjuvante no ensino da leitura e escrita, conferindo a Geografia aquilo que Kaercher 
(2004) chama de “pastel de vento”. As crianças aprendem a ler e a escrever palavras, 
como: rio, casa, rua, árvore, cidade, entre outras, mas não são estimuladas a pensar sobre 
elas, sobre sua espacialidade o significado no cotidiano, qual não nos interessa, pois dessa 
forma está distante de desenvolver o olhar da espacialidade e conhecimento significativo. 
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RESUMO EXPANDIDO 
 

O presente trabalho apresenta o contexto da pesquisa de mestrado em fase inicial 
realizada no programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Estadual do 
Centro-Oeste, UNICENTRO, cujo objetivo é identificar a espacialidade dos jovens na 
pequena cidade e verificar suas potencialidades para a articulação entre o cotidiano e o 
ensino de geografia, sobretudo quanto as relações campo-cidade na contemporaneidade.  

Os sujeitos de pesquisa são jovens do ensino médio de uma escola pública na 
cidade de Cantagalo, no centro-sul do Paraná. A relação campo-cidade é fortemente 
marcada em Cantagalo, o que impõe aos jovens escolares, mesmo aqueles que moram na 
cidade, uma particularidade quanto às práticas de sociabilidade e relações que 
estabelecem com o lugar e sua representação do mundo. Nesse sentido a condição juvenil 
destes jovens não são equivalentes aos que moram em grandes centros urbanos, já que as 
práticas espaciais juvenis estão diretamente relacionadas às questões socioeconômicas e 
socioculturais. 

 Enquanto os jovens rurais possuem poucos espaços de sociabilidade entre seu 
grupo no campo (KUHN, 2015) recorrendo a cidade para realizá-lo, o jovem urbano tende 
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a ter acesso a uma maior oferta de equipamentos culturais, serviços e outras características 
próprias da cidade e, com isso, maior possibilidade de vivenciar a juventude. Porém, se 
esse cenário é claro em relação aos jovens do campo e àqueles que moram em cidades 
médias e grandes centros, não se pode afirmar que a lógica se repita em pequenas cidades. 

Na pequena cidade, reportando para Cantagalo (PR), os jovens rurais e urbanos 
permanecem próximos uns com os outros, compartilhando experiências entre os dois 
espaços, sobretudo porque a economia e as relações sociais da cidade gira em torno do 
setor agrícola, mantendo forte laços com o campo e, com isso, também interferindo nas 
práticas culturais juvenis. 

 Segundo Carrano e Brenner (2017, p.441) as diversas realidades juvenis são 
resultado dos seus “relacionamentos, tramas sociais, oportunidades abertas, interdições 
experimentadas e narrativas sobre segregações em múltiplas experiências de espaços-
tempos”.  Essas realidades precisam ser consideradas pelo professor de Geografia, de 
modo a articular a vida do jovem no contexto de ensino. A educação geográfica cumpre 
importante papel na formação do pensamento e representações que os sujeitos têm a 
respeito da espacialidade da cidade.  Esta, geralmente apresenta-se fragmentada ao sujeito 
que a habita, descortiná-la e compreendê-la é um caminho para a cidadania.  

Além disso, a cultura e práticas juvenis é rica em elementos espaciais que podem 
ser apropriados pelo professor, como forma de articulação entre o cotidiano e o conteúdo 
de geografia. Entre estes, está a relação campo-cidade cada vez mais forte na 
contemporaneidade e que precisa ser problematizada nas aulas de geografia, sobretudo 
quanto a relação local-global.   

O trabalho está em fase inicial, mas a hipótese é que há particularidades quanto as 
práticas espaciais juvenis em cidades pequenas e que estas ao serem consideradas pelo 
professor de Geografia, podem contribuir para o ensino de geografia significativo. 
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Eixo Temático: Educação e Ensino de Geografia. 
 
RESUMO EXPANDIDO 
 

 
 

O livro didático é um material importante da cultura escolar (FORQUIN, 1993),  e 
que, aliado às atividades didático-pedagógicas, subsidia os processos de ensino e de 
aprendizagem e a construção dos diferentes conhecimentos curriculares, na sala de aula. 
Sob esse olhar, o livro é apreendido como “[...] um elemento mediador que ensina e 
educa, não somente alunos, mas também os próprios professores [...]” (BUFREM; 
SCHMIDT; GARCIA, 2006, p. 121). A pesquisa se propõe analisar a abordagem da 
Agricultura Familiar e Agronegócio no Brasil, nos livros didáticos de Geografia para o 
Ensino Fundamental II  e as correntes teórico-metodológicas que a sustentam. O estudo 
analisará três coleções aprovadas pelo PNLD 2017, sendo: Expedições Geográficas, 
autoria de Melhem Adas e Sergio Adas (Editora Moderna 2° edição, 2015). Vontade de 
Saber  de autoria de Neiva Torrezani (Editora FTD, 2° edição, 2015) e Geografia Espaço 
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e Vivência, de autoria de Andressa Alves,  Levon Boligian,  Rogério Martinez e Wanessa 
Garcia (Editora Saraiva 5° edição, 2015).  

Megale (1976), Gusmão (1978), Ceron e Gerardi (1979) Galvão (1987), Ferreira 
(2002), Bray (2006) entre outros, se preocuparam com a questão teórico-metodológica da 
Geografia Agrária. Esses autores subsidiarão o estudo que problematiza como a 
agricultura familiar e o agronegócio são abordados nos livros didáticos de Geografia do 
Ensino Fundamental II e os avanços e debilidades na apresentação de tais temáticas, nas 
coleções objeto de estudo.   

O livro didático pode ser uma ferramenta para atuação do professor, mas ele deve 
buscar outros livros e materiais que o ajudem no ensino. Nesse sentido, a análise se 
debruçará nas abordagens dos conteúdos de forma a indicar as sobressalentes e fontes que 
possibilitem maior aprofundamento dos conteúdos de Geografia Agraria analisados. 
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RESUMO EXPANDIDO  

 
Trata-se de uma pesquisa de doutorado, em fase inicial, a qual busca-se questionar 

como uma rede de conhecimentos (populares e científicos) sobre desastres, pode 
colaborar com medidas voltadas a melhorar as condições de vida de pessoas vulneráveis 
às inundações. O recorte de estudo é o bairro Jardim das Américas, situado na bacia 
hidrográfica do Cascavel, na cidade de Guarapuava, PR, local que sofre sistematicamente 
com desastres decorrentes de processos de inundação. 

As inundações na bacia hidrográfica do rio Cascavel, no bairro Jardim das 
Américas, sudeste da malha urbana de Guarapuava, Paraná, ocorrem devido às 
precipitações pluviais extremas, que resultam no transbordamento do leito normal, 
atingindo a várzea e, como há assentamentos nesta, surgem diversos transtornos, como 
são os casos dos prejuízos, sendo fundamental propor medidas minimizadoras, sendo uma 
delas, a construção de uma rede de conhecimentos (científicos e os populares). 

Metodologicamente propõe-se pesquisa participante, envolvendo, dentre outros, 
o pesquisador e sujeitos que vivem na área de estudo, no processo de produção de 
conhecimento e busca de soluções. A proposta tem como princípio o diálogo como 
mecanismo para ordenação do território com justiça social. Haverá pesquisa participante, 
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com coleta por diálogos livres, questionários estruturados e a produção de representações 
pictóricas, com sistematização dos dados.  

Quanto à rede de conhecimento, parte-se da concepção de Guerra (2006) e Tonso 
(2005), que afirmam que ela constitui-se em pontos de recepção/distribuição (nós), 
interligados, que ao priorizar a horizontalidade, há compartilhamento de 
responsabilidades, socialização do que é construído de saberes, envolvendo os sujeitos do 
recorte de estudo, gestores públicos e a universidade (onde o autor trabalha). 

Conforme Fadini (2005), para que ocorra o envolvimento de fato, é necessário 
levar em conta, as experiências, sentimentos e expectativas da totalidade dos atores 
sociais, sem os quais, as ações tendem à fragilidade. Santos (2007), reforça tal 
posicionamento, quando trata sobre a territorialidade, relacionando-a aos sentimentos de 
vivência, identidade, com os quais podem ocorrer as transformações, propiciando o 
resgate e a conquista da cidadania.      

O diálogo pela rede de conhecimento propicia uma ordenação do território, com 
justiça social, pois é importante ouvir os diversos sujeitos e reconhecer seus saberes como 
importante fundamento na busca das soluções a serem implementadas, conforme 
esclarece Correa (2011), ao tratar sobre a polivocalidade, termo que se refere aos 
diferentes entendimentos que os diversos grupos sociais têm sobre determinada realidade, 
como é o caso daquela existente nas áreas inundáveis em Guarapuava, PR. 

Mesmo tendo a pesquisa iniciado em março do presente ano, considera-se que a 
rede de conhecimentos se constitui em estratégia diferenciada sobre a minimização dos 
transtornos decorrentes da inundação aos sujeitos que vivem em várzeas sujeitas a tal 
fenômeno, portando-se aquela fundamentalmente como processo educativo.   
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RESUMO EXPANDIDO  
 

O texto a seguir trata assuntos que serão pesquisados na dissertação de mestrado, 
a qual tem objetivo de compreender contexto político, econômico que resultaram na 
elaboração dos currículos educacionais no fim do século XX. Para isso, identificaremos 
os pressupostos teóricos e metodológicos que compuseram tais documentos: Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNS) 1997, Diretrizes Nacionais Curriculares (DNC) 2013, 
Diretrizes Curriculares Estaduais do Paraná (DCES) 2008 e a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) 2017 e seus impactos no Ensino de Geografia. Além da pesquisa 
documental e bibliográfica, almeja-se analisar como foi o processo de elaboração da 
BNCC com professores de Geografia da rede pública/estadual de educação do Ensino 
Fundamental II da cidade de Francisco Beltrão/PR, e como eles notam os impactos no 
ensino de Geografia a partir da institucionalização desse documento.  

No período de 1990 órgãos internacionais financiavam a educação e 
impulsionaram em no ano de 1989 a efetivação de propostas realizadas no Consenso de 
Washington, o qual delineou parte destes investimentos no setor público brasileiro, sendo 
um dos principais objetivos dissiparem as políticas neoliberais na América Latina, 
estando à educação um setor a ser comercializado, seguindo as leis do mercado 
internacional (SILVA, 2005). Outro marco para educação foi a Conferência Mundial para 
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Todos, realizada na cidade de Jomtien na Tailândia, em 1990, a qual trouxe efeitos para 
a educação, como a elaboração do Plano Decenal de Educação para Todos, os PCNs, 
entre outros, definindo os rumos da educação no Brasil.  

A partir do entendimento sobre a influência desses organismos na educação dos 
países periféricos, indagamo-nos: Quem realmente a BNCC vai servir?  No documento é 
explicito que se busca atingir metas por meio do desenvolvimento de competências e 
habilidades, reforçando a política neoliberal. Portanto, a educação escolar torna-se reflexo 
dos interesses do capital, servindo para atender as necessidades do mercado e não do 
povo. A Geografia na BNCC está como componente curricular, posto na proposta das 
ciências humanas pode enfraquecer as discussões dos conhecimentos geográficos. “A 
longo prazo, corre-se o grande risco de uma diluição dos conhecimentos geográficos pelo 
enfraquecimento das fronteiras entre as outras disciplinas que compõem as Ciências 
Humanas” (PORTELA, 2018, p. 59).  

É necessários nos preocuparmos com as políticas educacionais que estão sendo 
elaboradas e financiadas pelo setor privado, de maneira mascarada temos pessoas que não 
pensam a educação como mecanismo de emancipação para o ser humano e sim como 
mercadoria que gera despesas para o estado. Deste modo, conhecer os interesses em torno 
da Bncc implica em desvelar parte dos rumos do setor educacional no Brasil. Portanto, 
torna-se importante conhecer junto aos professores da rede estadual de ensino, no que isto 
implica efetivamente seu trabalho em sala de aula. Sendo uma pesquisa em andamento, 
pretendemos após realizar essa construção histórica, estar dialogando com os professores 
da rede estadual de ensino, no sentido de identificar os impactos da elaboração e 
implantação da Bncc no ensino de Geografia, visto todos os outros documentos já 
pensados e orientados para a escola pública brasileira.  
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GEOGRAFIA: UMA ANÁLISE DO MOVIMENTO 
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Eixo Temático: Educação e ensino de geografia 

RESUMO EXPANDIDO  
 
  

Surgido em 2004, o movimento “Escola sem Partido” de iniciativa do advogado paulista 
Miguel Nagib é apresentado em seu site oficial como - uma iniciativa conjunta de estudantes e 
pais preocupados com o grau de contaminação ideológica das escolas em todos os níveis, do 
ensino básico ao superior, tendo então como proposição central combater a “doutrinação política 
e ideológica” desenvolvida nos sistemas de educação do Brasil, com foco na “neutralidade de 
ensino”, fomentando projetos de lei em âmbito nacional que apontam combater um evidente 
abuso da liberdade de ensinar praticado por professores. Sobre este cenário se ampliam forças, 
pensamentos e movimentos conservadores em âmbito nacional, onde o movimento assume outras 
proporções.  

Assim segundo Miguel (2016, p. 595) “o movimento permaneceu na obscuridade até o 
início da década de 2010, quando passou a ser uma voz frequente nos debates sobre educação no 
Brasil”. Assim seu programa como é conhecido e denominado os projetos de lei, é abraçado pelos 
grupos da direita brasileira e alas conservadoras da política nacional de modo que tramitam em 
todo o Brasil, nas Câmaras de Vereadores, Assembléias Legislativas, e também no Congresso 
Nacional. Ainda segundo o mesmo autor, o movimento nacional ganha importância quando;  
 

O seu projeto conflui para o de outra vertente da agenda conservadora: o 
combate à chamada “ideologia de gênero”. Antes, a idéia de uma “Escola Sem 
Partido” focava, sobretudo no temor da “doutrinação marxista”, algo que 
estava presente desde o período da ditadura militar. O receio da discussão sobre 
os papéis de gênero cresceu com iniciativas para o combate à homofobia e ao 
sexismo nas escolas e foi encampado como bandeira prioritária pelos grupos 
religiosos conservadores. Ao fundi-lo à sua pauta original, o movimento 
transferiu a discussão para um terreno aparentemente “moral” (em 
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contraposição a “político”) e passou a enquadrá-la nos termos de uma disputa 
entre escolarização e autoridade da família sobre as crianças (MIGUEL, 2016, 
p. 596). 
 

Nesta perspectiva o movimento nacional e projetos de lei, conotam uma explicita 
ameaça a liberdade de ensinar e aprender na educação básica, com aspectos conservadores 
ao qual projetam a interdição de abordagens critica nos sistemas de ensino e prol de uma 
denuncia de doutrinação ideológica.  

Assim esta investigação pretende levantar quais as conseqüências do movimento 
e projetos de lei intitulados “Escola sem Partido” sobre os direitos constitucionais de 
ensinar e aprender no ensino da Geografia. Na construção destes objetivos vêm se 
desenvolvendo um levantamento sobre os conceitos de ideologia e doutrinação e como 
estes são presentes ou não no âmbito da educação básica e por fim no ensino de Geografia. 
Como objetivo específico se realiza uma pesquisa sobre o que propõem o movimento e 
projetos de lei de modo a expor as concepções de educação do movimento, buscando 
corroborar a hipótese desta investigação de que este movimento institucionaliza o 
pensamento acrítico nas escolas brasileiras e, sobretudo imputam uma censura a pratica 
docente no ensino de Geografia.  

A metodologia que vêm sendo aplicada a esta investigação decorre de um 
levantamento documental sobre o movimento nacional e projetos de lei. Em conjunto vêm 
sendo realizada uma pesquisa bibliográfica sobre os conceitos de doutrinação, ideologia  
e ensino de Geografia de modo a fomentar uma discussão conceitual sobre cada um destes 
temas nos sistemas de ensino nacional.     
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Eixo Temático: Educação e Ensino de Geografia 
  
RESUMO EXPANDIDO  

 
A presente pesquisa, em fase inicial, norteada para o processo de 

aprendizagem, tem como objeto de estudo conscientizar os alunos do Ensino 
Fundamental II do Colégio Estadual do Patrimônio Regina, localizado no Distrito do 
Espírito Santo, município de Londrina (PR), quanto ao uso de agrotóxicos na produção 
de alimentos e os problemas socioambientais decorrentes. 

Quanto a abordagem e aos objetivos, a proposta que aqui se defende visa 
trabalhar um estudo de caso por meio da confecção de material no formato Histórias em 
Quadrinhos – HQs, a ser aplicada aos educandos do 9º Ano em escola do campo. 

A organização desse estudo envolverá duas frentes de trabalho: de gabinete e 
de campo. Preliminarmente, levantamento bibliográfico, pesquisa documental e 
eletrônica, seleção e estudo de bibliografias que caracterizem a HQs no processo de 
ensino e agricultura tecnificada de um lado, bem como as implicações em termos de 
consumo de agrotóxicos do outro, em uma escala local, no Colégio Estadual do 
Patrimônio Regina, Distrito do Espírito Santo, no município de Londrina (PR). 
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 A proposta possui como problema de estudo o seguinte questionamento: Qual 
a consciência dos estudantes do 9º Ano do Ensino Fundamental II do Colégio Estadual 
do Patrimônio Regina quanto ao uso de agrotóxicos na produção de alimentos? 

Por essa razão circunda-se com devido zelo a presente pesquisa, pois, como 
sabe-se, o uso de agrotóxicos nos moldes em que vem ocorrendo atualmente é nocivo não 
só do ponto de vista socioeconômico, como também socioambiental. Mais ainda, indica 
para um processo de perda dos princípios dos direitos humanos motivado pela falta de 
acesso da população a alimentos não contaminados. 

A dependência à tecnologia dos agrotóxicos, fez com que o país se 
posicionasse no cenário mundial como um dos maiores consumidores de agrotóxicos, 
cujos dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Observatório da 
Indústria dos Agrotóxicos da Universidade Federal do Paraná divulgados durante o 2º 
Seminário sobre Mercado de Agrotóxicos e Regulação, realizado em Brasília, em 2012, 
enquanto o mercado mundial de agrotóxicos cresceu 93% nos últimos dez anos, o 
crescimento do mercado brasileiro no mesmo período foi de 190%. (CARNEIRO, 2015). 

De acordo com MEC (2005), o Programa Nacional de Educação Ambiental 
– ProNEA, a educação assume destaque na promoção da mudança ambiental visando a 
construção dos fundamentos de uma sociedade sustentável, principalmente em grupos e 
sociedades que encontram-se vulneráveis diante dos desafios contemporâneos. 

Isso posto, considerando que todos estamos expostos à contaminação 
desenfreada:  no campo, os trabalhadores e moradores próximos; na cidade, os 
consumidores, e que não existe preocupação nacional com a produção de alimentos 
saudáveis, esse trabalho almeja contribuir de forma positiva na formação dos alunos da 
escola do campo, no espaço em que estão inseridos, tanto para o conhecimento da 
realidade quanto à importância levá-los a conscientizar sobre o referido tema e seus 
impactos na vida humana, voltado à necessidade de formar sujeitos críticos e reflexivos 
e suas consequentes mudanças nas relações socioespaciais. 
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Eixo Temático: Dinâmicas atmosféricas pretéritas e presentes e suas consequências na 
paisagem 
 
Resumo: A variabilidade climática é intrínseca ao clima, sendo ela o elemento estudado por boa 
parte dos trabalhos da climatologia geográfica onde avaliam-se os eventos que extrapolam a 
climatologia de um determinado lugar. O presente trabalho tem por objetivo entender a influência 
da temperatura da superfície do mar (TSM) na variabilidade climática na sub-região Norte da 
microrregião de Campo Mourão (NMRCM). Para isso foram elaborados mapas de correlação 
linear simples entre a TSM e a chuva da NMRCM. Os resultados mostram que na maior parte dos 
lags a região do ENOS é uma das áreas de maior correlação (positiva) formando um padrão de 
“ferradura” junto com as áreas adjacentes também bem correlacionadas (negativamente), o que 
indica correlação linear com a área da ODP. Outras áreas destacadas no mapa de correlação linear 
são Pacífico Sul/Antártica, Atlântico Norte e o Atlântico Tropical Sul. 
 
Palavras-chave: teleconexões atmosféricas; variabilidade climática; mapas de correlação 
linear. 
  
Introdução  

A variabilidade climática se mostra relevante para a sociedade, sendo ela 
conceituada como as flutuações que ocorrem em torno da média (SILVA e SILVA, 2012), 
diferenciando-se do que climatologicamente se espera. Devido à dinâmica da atmosfera 
não existe um padrão climático constante, porém, o que se observa são ciclos muito 
próximos, principalmente do ponto de vista anual. Esses ciclos propiciam entender o 
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clima ou classificá-lo. Em alguns episódios, no entanto, a atmosfera de um determinado 
local pode apresentar desarranjos em relação a esses ciclos, ao ponto de provocar 
desastres tanto ambientais quanto humanos. Esses desarranjos da atmosfera são 
provocados por agentes alóctones, sendo que um dos principais é a temperatura da 
superfície do mar (TSM). 

A superfície dos oceanos e a atmosfera estão em interação tanto física quanto 
quimicamente (KAGAN, 1995) e a variação de uma pode provocar alteração na outra, 
propagando anomalias tanto vertical quanto horizontalmente. Sendo assim, um dos 
proporcionadores da variabilidade climática é o acoplamento entre o oceano e a 
atmosfera; a troca de energia entre seus fluidos tem um papel fundamental na regulação 
do clima e na variabilidade climática global (DESER, et al.; 2010). A anomalia ocorre no 
oceano que a transmite para a atmosfera, que, por sua vez, a propaga para áreas distantes, 
por meio de um padrão de ondas; se essas anomalias se tornarem recorrentes ao longo do 
tempo criarão padrões de anomalias (AMBRIZZI, 2003; BARRY e CHORLEY, 2013). 
Essa interação entre anomalia dos elementos meteorológicos (causada, principalmente 
por anomalia de TSM) de um determinado lugar interagindo com lugares a grandes 
distâncias e causando anomalias climáticas, recebe o nome, na meteorologia, de 
“teleconexão atmosférica”, que significa conexão à distância ou associação remota. 
Sendo assim, as representações dessas associações remotas são denominadas de “padrões 
de teleconexões atmosféricas” (CAVALCANTI e AMBRIZZI, 2009; LIMBERGER, 
2015) ou modos preferenciais de variabilidade de baixa frequência (AMBRIZZI, 2003). 

O oceano é um imenso corpo de água salgada que ocupa as depressões da 
superfície da Terra, contendo aproximadamente 97% de toda água do planeta e ocupando 
cerca de dois terços de sua superfície (GARRISON, 2010). Devido à densidade da água, 
ela tem maior calor específico que o ar e em apenas 10-15 cm da superfície dos oceanos 
encontra-se a mesma quantidade de calor do que toda a atmosfera terrestre (BARRY e 
CHORLEY, 2013).  

Com essas informações é possível compreender que anomalia na temperatura da 
superfície do mar pode gerar mudanças na atmosfera adjacente, e, consequentemente, 
pode gerar anomalias na pressão atmosférica, temperatura e umidade em todas as camadas 
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da atmosfera (SILVA e SILVA, 2012). Para Limberger (2015), uma das chaves para 
entender as anomalias dos fenômenos atmosféricos é a compreensão das anomalias de 
TSM. 

Neste trabalho o objetivo é analisar a variabilidade pluviométrica no Norte da 
Microrregião de Campo Mourão (NMCM) e sua associação com anomalias de TSM. O 
trabalho se justifica tendo em vista que estudos indicam que a economia regional depende 
das culturas temporárias (MASSOQUIM e AZEVEDO, 2010; MASSOQUIM, 2010) e 
elas são susceptíveis à variabilidade climática (AYOADE, 1998; CONTI, 2011). 

Materiais e Procedimentos Metodológicos 
Foram utilizados dados de 24 postos pluviométricos obtidos a partir do site do 

Instituto das Águas do Paraná e do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Os 
dados são mensais para o período de 1976 a 2016, totalizando 492 meses. Utilizando-se 
da análise de Cluster (método Ward) por meio do software Minitab e da interpolação de 
dados no software QuantumGis formaram-se dois grupos, o que propiciou a definição de 
duas sub-regiões pluviométricas homogêneas, que foram denominadas de Norte e Sul 
(Figura 1). Para a presente publicação será analisada a sub-região Norte da Microrregião 
de Campo Mourão (NMRCM).  

Os dados pluviométricos da NMRCM são compostos pela média dos valores 
mensais (ROGERSON, 2012) dos 13 postos pluviométricos que a compõe. Esses dados 
foram transformados para o formato Network Commom Data Form (NetCDF ou NC) por 
meio do software Climate Data Operators (CDO).  

Outro conjunto de dados utilizado na pesquisa é o de TSM, proveniente do projeto 
de Reanálise I do NCEP/NCAR, com resolução espacial de dois graus (KALNAY et al., 
1996) para o período de 1976 a 2016 (dados mensais), obtidos pelo site do Climatic Data 
Center/National Oceanic And Atmospheric Administration (CDC/NOAA).   

Figura 1- Sub-regiões homogêneas quanto à pluviometria na Microrregião de Campo Mourão 
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Partindo destes dados, foi possível elaborar um mapa de correlação linear simples 
(LIMBERGER, 2015) no programa NCAR Command Language (NCL), sendo que os 
dados de chuva correlacionam com cada ponto de grade (2 graus x 2 graus) de dados de 
TSM. Para o cálculo da correlação linear foram retiradas a sazonalidade e a tendência do 
dado para que somente as anomalias fossem correlacionadas, seguindo o procedimento 
adotado por Limberger (2015). Foram produzidos 4 mapas de correlação linear, sendo o 
primeiro sem defasagem temporal entre a chuva e a TSM (lag 0) e os demais com 
defasagem temporal, sendo o dado de TSM precedido em relação ao de chuva. Com os 
resultados dos mapas de correlação linear foi possível ponderar, juntamente à literatura 
específica, sobre a influência da TSM na chuva da NMRCM. 

Além do mapa de correlação linear também foram desenvolvidos cálculos de 
correlação linear simples entre os dados de chuva e índices de TSM. A correlação linear 
é uma técnica estatística que mede o quanto dois elementos estão interligados e pode ser 
negativa ou positiva, com valores oscilando entre -1 e 1, sendo estes valores de correlação 
linear perfeita, 0 o valor de correlação nula. Ou seja, quanto mais distante de 0 o valor de 
r, maior a correlação linear entre as variáveis analisadas (ROGERSON, 2012).  

Os valores dos índices de TSM foram coletados no site: 
<https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/climateindices/list/>. 
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Resultados 
Na Figura 2 apresentam-se os mapas de correlação linear entre a TSM e a chuva 

na NMRCM onde se identifica que a bacia do Pacífico exerce um papel de destaque ao 
ter maior valor de correlação linear com a chuva. Evidencia-se o padrão de “ferradura” 
(marcante na relação com os fenômenos El Niño/Oscilação Sul - ENOS) entre os lag 0 
ao 3, demonstrando a relação do Pacífico equatorial central-leste (ou região do ENOS) na 
precipitação. O padrão ferradura é bastante comum tanto em mapas de correlação linear 
quanto em outras técnicas par detectar o comportamento dos ENOS, e mostra, segundo 
Kao e Yu (2008), a relação entre o ENOS e a Oscilação Decenal do Pacífico (ODP), 
apesar de ambas terem variabilidade temporal não diretamente relacionada. 

Figura 2 - Mapa de correlação entre a TSM e a chuva da NMRCM

  
No lag 0 o Pacífico destaca-se, mostrando os maiores valores de correlação linear. 

No Oceano Atlântico há correlação positiva na costa do nordeste/sudeste do Brasil, que 
perde força a partir do lag 1, mostrando que quando essa área do oceano está mais quente 
(fria) há mais (menos) chuva na NMRCM. Uma importante correlação negativa está 
localizada no Atlântico Norte; no lag 1 o valor da correlação linear aumenta, diminuindo 
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nos lags 2 e 3. Segundo Nobre e Shukla (1996), que analisaram a relação da climatologia 
das chuvas no nordeste do Brasil e anomalias de TSM no Atlântico, anomalias no 
Atlântico Norte podem desencadear mudanças no posicionamento dos ventos alísios; 
como a NMRCM está em uma área de transição climática ela pode sofrer efeitos do 
reposicionamento da ZCIT. 

No lag 1 percebe-se que os valores mais expressivos de correlação linear positiva 
encontram-se na região dos Niños, Atlântico Tropical Sul, sul do Pacífico Sul, Índico 
Tropical e PDO (+). Já as áreas que se correlacionaram negativamente são o Padrão 
ferradura em volta da região dos Ninõs, Costa leste da Nova Zelândia e o norte do 
Atlântico Norte. No lag 2, o padrão se mostra parecido, porém com valores menores no 
Atlântico Sul. No lag 3, todo o Atlântico tem menores valores de correlação linear, assim 
como Pacífico e Índico.  

Analisando-se cada uma das áreas bem correlacionadas com a chuva na NMRCM, 
cita-se o trabalho de Yuan (2004), que avalia a relação entre o sul do Pacífico Sul e a 
região do ENOS. Segundo ele, esta área está relacionada com a região central do Pacífico, 
sendo que durante os eventos de El Niño há o transporte de águas mais quente e redução 
de gelo e durante a La Niña ocorre o inverso. Sendo assim, a correlação linear que aparece 
nesta área pode estar relacionada ao ENOS, já que este exerce influência na chuva na 
NMRCM.  

Taschetto e Ambrizzi (2011) analisaram a relação entre o índice da bacia do 
oceano Índico (IOBW) e a chuva na América do Sul e verificaram um aumento da chuva 
na bacia do Prata durante períodos de anomalias positivas no Índico, assim como, uma 
relação com El Niño. Porém, o IOBW compreende toda a área equatorial do Índico, que 
corresponde aos dados de anomalia de TSM do primeiro modo principal. Contudo é 
possível identificar correlação positiva nessa área em relação à NMRCM. 

A área dos Niños é a que se mostra mais bem correlacionada com a precipitação 
na NMRCM. Este resultado parece seguir conforme a literatura, quando se relaciona a 
variabilidade de chuva no Sul do Brasil (GRIMM, 2003; 2009a), ou seja, durante a fase 
positiva do ENOS (El Niño ou EN) verifica-se anomalia positiva de chuva, 
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diferentemente da fase neutra e da fase negativa (La Niña ou LN), quando se verificam 
chuvas abaixo da média.  

No entanto, na distribuição mensal isto não ocorre de forma linear na área de 
estudos. Como pode-se observar no Gráfico 1, em anos de EN (linha vermelha) os meses 
de agosto e setembro têm uma tendência de chuvas abaixo da média (linha preta no 
Gráfico 1). Já os meses de abril, maio, julho e novembro tendem a receber chuva acima 
da média, podendo ocorrer anomalia de precipitação superiores a 50 mm. De acordo com 
Grimm (2009b), no mês de novembro a influência do EN é mais nítida e isso também 
podemos observar nos dados apresentados. Já durante as LN (linha azul no Gráfico 1) os 
meses de junho, novembro e dezembro, tendem a ter anomalias negativas mais 
perceptíveis, durante o final da primavera e o início do verão a tendência de redução das 
chuvas se mostram marcantes. Já os meses de fevereiro, agosto, setembro e outubro se 
mostram dentro da normal, no mês de outubro podendo ter anomalia positiva de chuva 
expressiva. Os períodos neutros (linha cinza no Gráfico 1) tendem a ter precipitação 
abaixo da normal climatológica durante a primavera e entre o final do verão até o mês de 
julho. Os meses que se mantem dentro da média são: janeiro, junho, agosto, setembro e 
dezembro. 

 
Gráfico  11 - Distribuição de chuva mensal em relação às fases do ENOS. 
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Separando-se os anos com influências de EN ou LN e correlacionando o Oceanic 
Nino Index (ONI) com a chuva mensal da NMRCM, verifica-se que, durante eventos de 
EN a correlação linear é r=0,21 e, durante as LN, r=0,04, ambos não significativos 
estatisticamente. Apesar do resultado não significativo da correlação linear, durante os 
meses de atuação do EN é observado um aumento de 23,41mm nas chuvas em relação à 
média e, durante as LN, uma redução de 9,38mm mensais em relação à média, como pode 
ser verificado na Tabela 1. Durante os meses sob condições neutras de ENOS registra-se 
uma redução de 8,32mm. 

Tabela 1 – Chuva média mensal durante as fases do ENOS 
Fases do ENOS El Niño La Niña Neutro 

Anomalia de chuva média mensal (mm) 23,41 -9,38 -8,32 
 
Verifica-se que durante a fase positiva do ENOS há um aumento mais 

significativo na chuva do que a redução verificada durante a fase negativa do ENOS. 
Visando analisar melhor o papel das LN na chuva da NMRCM, distribui-se os dados de 
precipitação pluviométrica durante os períodos de anomalia positiva e negativa da 
Oscilação da Antártica (AAO) durante as LN (Tabela 2). Isso relação foi realizada porque 
alguns trabalhos têm demonstrado a ligação da La Niña com a AAO, modulando a fase 
positiva dessa oscilação (CARVALHO, JONES e AMBRIZZI, 2005; POHL, et al 2010; 
WELHOUSE, et al, 2016). A fase negativa da AAO favorece maior número de frentes 
frias do que o registrado durante a fase positiva (REBOITA, AMBRIZZI E ROCHA; 
2009), que por sua vez é um dos principais proporcionadores de chuva na NMRCM 
(BORSATO, 2006; BALDO, 2006; REBOITA, KRUSCHE, AMBRIZZI, 2012). 

Tabela 2 – Relação da AAO com a chuva na NMRCM, durante a La Niña 
(dados ONI) 

Período Anomalia de chuva 
mensal (mm) 

valor de r entre 
a chuva e AAO 

Quantidade de 
meses 

AAO(-) 10,4 -0,02 47 
AAO(+) -22,2 -0,32 70 

 
Ao analisar-se a Tabela 2 observa-se que durante a AAO negativa a anomalia 

média de chuva é positiva, já durante a AAO positiva a anomalia de chuva é negativa.  
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Sendo assim, poderíamos dizer que a fase da AAO pode ter mascarado a influência da 
LN na redução da chuva na NMRCM. 

Outra área que mostrou uma correlação linear significativa é a ODP, que se 
localiza no centro leste do Pacífico Norte e tem sido conhecida como principal modo de 
variabilidade decenal (MANTUA et al, 1997; NEWMAN, COMPO, ALEXANDER; 
2003). Segundo Mantua et al. (1997) a ODP é conhecida também um “padrão de EN” de 
variação mais longa, já que existe uma relação entre eles. No entanto, são considerados 
eventos independentes (NEWMAN, COMPO, ALEXANDER; 2003). Sendo assim, as 
fases da ODP podem ser relacionadas às dos ENOS (MANTUA, 1997), o que indicaria 
períodos com mais EN outros com mais LN. Os dados de chuva NMRCM podem ser 
relacionados a duas fases da ODP: fase quente entre 1977-1998 e fase fria entre o final 
de 1998 a 2013. Conforme o gráfico 2, é possível observar que durante a fase negativa da 
ODP (1998 a 2013) ocorre maior número de anos com anomalias negativas de chuva e 
durante a fase positiva (1977 a 1998), as maiores ocorrências de anomalias positivas de 
precipitação.  

 
Gráfico 2 - Desvio pluviométrico do total anual da NMRCM para o período ente 1976-2016 

(coluna), é a média anual dos índices da ODP (linha). 
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Apesar disso, Ferreira (2017), ao analisar a relação da chuva com o ENOS e a 
ODP no Oeste do Paraná (mesorregião próxima a área de estudo), verifica que a relação 
com ENOS é mais evidente do que com a ODP. Silva (2012), ao analisar a ODP no 
Pantanal, verificou que, estatisticamente, esta oscilação tem relação com a variabilidade 
climática na área na porção norte, porém na porção ao sul não foi evidente.  

Outra área que se destacou é o Atlântico Tropical Sul. Porém, ao realizar-se testes 
de correlação linear simples entre dados mensais de chuva e os índices TNA (Tropical 
North Atlantic) e TSA (Tropical South Atlantic) verificou-se valores de r=0,016 e r=-
0,021, respectivamente, não sendo significativos estatisticamente. 

Diante do que foi explicado podemos entender que a área do oceano que aparenta 
ter maior relação com a variabilidade interanual com a chuva na NMRCM é a dos Niños. 
Esta constatação é semelhante ao que Grimm (2009b) encontrou quando postula o ENOS 
como o principal modo de variabilidade climática interanual para o Brasil. 
 
Considerações Finais  

Com o mapa de correlação linear entre a TSM e a chuva no NMRCM foi possível 
observar as áreas que melhor se correlacionam, sendo que a área do ENOS é a que mais 
se evidencia como também é a que melhor se explica. 

Foi constatado que durante a fase quente do ENOS existe um aumento na chuva 
mensal e anual na NMRCM e uma redução nas fases negativa e neutra. 

O índice da ODP apresenta correlação linear com a chuva na área de estudo, o 
que, no entanto, pode refletir uma relação indireta com as fases do ENOS, já que a fase 
positiva (negativa) da ODP leva a mais (menos) eventos ENOS.  
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ESTAÇÃO ECOLÓGICA CAETETUS – GÁLIA (SP) 
 

Erica de Souza137 
 Márcia R. Calegari138 

Luciane Marcolin139 
 

Eixo Temático: Dinâmicas atmosféricas pretéritas e presentes e suas consequências na 
paisagem; 
Resumo: Coleções de Referência de Fitólitos Modernos(CRFM) são bases de dados que 
exprimem informações sobre a produção de fitólitos (quantidade, diversidade e morfometria) 
necessária para a análise das assembleias de fitólitos preservados em solos e sedimentos e a 
reconstituição do ambiente de formação desses materiais. A Estação Ecológica Caetetus (Gália, 
SP), preserva uma das maiores áreas contínuas da Floresta Estacional Semidecidual (FES) que 
revestia o Planalto Ocidental Paulista. Considerando que ainda não há registros sobre a produção 
fitolítica dessa fitofissionomia ameaçada pelo desmatamento, objetivou-se neste trabalho elaborar 
uma CRFM fitolitico da FES e subsidiar estudos de reconstituição paleombiental com fitólitos, 
que poderão subsidiar os gestores da ESEC. A CRFM é composta por 66 espécies de plantas 
representativas dos diferentes estratos da FES, coletadas ao longo de uma transecção de 500 
metros. Os fitólitos foram extraídos das folhas pelo método dryashing. A assembleia obtida em 
cada espécie foi observada em microscópio petrográfico (aumento de 40X), fotografados, 
medidos, descritos e nomeados conforme ICPN 1.0. Foram contados 300 morfotipos com forma 
identificável, maior que 5μm. Para o conjunto de 66 espécies, foram contados 10.668 fitólitos e 
identificados 50 morfotipos, 61% das amostras apresentaram produção abundante, indicando alto 
potencial de produção de fitólito da FES. 
 
Palavras-chave: Coleção de referência; fitólito; Floresta Estacional Semidecidual. 
  
Introdução  

Fitólitos, termo que deriva do grego “phyto=planta” e “lithos=pedra”; significa 
“pedra produzida por plantas”. São biomineralizações formadas a partir da deposição da 
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sílica amorfa hidratada não cristalina dentro e entre as células de diferentes tecidos 
vegetais, durante do ciclo vegetativo de muitas espécies de plantas (ROVNER, 1971; 
PIPERNO, 2006). 

Estudos de fitólitos, sobretudo em relação à produção e morfometria dessas 
biomineralizações, têm contribuído na compreensão das mudanças e dinâmica da 
vegetação e de climas pretéritos, principalmente sobre a trajetória histórica desses 
elementos naturais ao longo do Período Quaternário. A análise fitolítica constitui ainda 
uma ferramenta útil à botânica, etnobotânica, pedologia e arqueologia (PIPERNO, 2006).  

A durabilidade e a pouca disperção dos fitólitos no ambiente os torna importantes 
e eficientes registros da vegetação e de clima pretéritos (MADELLA et al., 2007). Desta 
forma, o fitólito, juntamente com outros proxies biológicos (por exemplo os isótopos, 
pólen e etc), possibilitam reconstituir possíveis trocas vegetacionais e inferir sobre as 
mudanças ou oscilações climáticas ao longo do Quaternário, bem como sobre a formação 
da atual estrutura e funcionamento dos ecossistemas. 

O emprego do fitólito na reconstituição de paleoambientes se mostra mais eficaz 
devido as suas vantagens em relação a outros proxies, tais como: (i) boa preservação em 
solo e sedimentos, em diferentes condições edáficas; (ii) capacidade de distinção de 
ambiente e tipo de vegetação onde os solos/sedimentos se formaram; (iii) 
complementação e, por vezes, substituição ao emprego da análise polínica para a 
reconstrução da estrutura da vegetação, porque são facilmente preservados em condições 
não hidromórficas, não sofrem tantos danos mecânicos e não requerem condições 
específicas de preservação (umidade, temperatura, incêndio) nos diferentes tipos de 
sedimentos e solos (minerais e hidromórficos); (iv) possibilitam a diferenciação entre 
gramíneas de padrão fotossintético C3 e C4, complementando a interpretação dos valores 
isotópicos obtidos da matéria orgânica do solo e da análise polínica (quando realizada) 
(CALEGARI, 2013). 

Todas essas informações são importantes, uma vez que podem ser utilizadas pelos 
gestores, sobretudo de áreas de proteção como as estações ecológicas (ESEC), em suas 
atividades de gerenciamento, manejo e conservação dos nossos biomas, bem como nos 
estudos que visam identificar mudanças climáticas e suas consequências na paiagem. Este 
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estudo é parte de um projeto maior140 que tem como objetivo principal elaborar coleções 
de referências de fitólitos das principais fitofisionomias do Brasil para subsidiar os 
estudos paleoecológicos e de reconstituição ambiental (clima e vegetação), baseados nos 
fitólitos no Brasil. 

Atualmente, não existem registros sistematizados da produção fitolítica das 
fitofissionomias da FES. Desta forma é de suma importância que seja elaborada a coleção 
de referência das plantas atuais representativas dessa fitofisionomia e que o 
fingerprinting– a assinatura fitolítica – preservado nos solos seja registrado antes que 
muitas espécies desapareçam. Diante do exposto, o presente estudo tem objetivo principal 
elaborar uma coleção de referência de fitólitos modernos das principais espécies 
representativas da FES da ESEC Caetetus.  

Com isso, espera-se identificar as espécies produtoras e quais os principais 
morfotipos por elas produzidas e assim minimizar os efeitos da redundância (quando 
várias espécies produzem o mesmo morfotipo de fitólito) e da multiplicidade (quando 
uma mesma planta produz vários morfotipos) (ROVNER, 1971), criando uma base de 
dados sólida e organizada para subsidiar estudos de reconstituição paleoambiental 
pautados na análise fitolíticas. 
Material e Método 
Localização da Área de Estudos 

Para este trabalho foi selecionada aárea da Estação Ecológica Caetetus – ESEC 
Caetetus, localizada no município de Gália (SP) (Figura 1 A). A ESEC possui 2.178,84 
ha e preserva uma das maiores áreas contínuas representativas da Floresta Estacional 
Semidecidual (FES) que revestia o Planalto Ocidental Paulista, restrita hoje a menos de 
6% da cobertura original. A inexistência de florestas naturais significativas, em um raio 
de aproximadamente 200 km, faz desta Estação a base para o conhecimento da estrutura 
e funcionamento do ecossistema regional original (TABANEZ et al., 2005). 

                                                           
140“Identification and discrimination of forest/savannah ecosystems of Brazil on the basis of phytolith 
assemblages and indexes to understand past vegetation and soil genesis” (CAPES- PVE A115/2013). "O 
presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 
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Coleta de plantas, extração, contagem e classificação de fitólitos 
A coleta das plantas e serrapilheira foi realizada ao longo de uma transecção de 

cerca 500 metros (Figura 1B) e, contou com o auxílio do botânico Gabriel D. Colletta 
para identificação e coleta das plantas. A cada 100 metros (círculo cinza claro na 
figura1B) foram coletadas amostras das camadas mais superficiais do solo (0-5 cm e 5-
10 cm) e da serapilheira para caracterização da assembleia fitolítica representativa da 
FES. Espécies dos diferentes estratos (arbóreo, arbustivo e herbáceo) da floresta foram 
coletadas em um raio de 10 m ao redor de cada um dos cinco pontos da transecção. No 
total foram coletadas 66 espécies, agrupadas em 34 famílias mais representativas em 
termos de ocorrência e representatividade da fitofisionomia da FES. 
Figura 1:A) Localização da área do estudo - ESEC Caetetus; B) Esquema de coleta de 
plantas e solos. 

 
 
 

Fonte: Autores, 2017. 
A extração dos fitólitos das plantas foi realizada no laboratório de Estudos da 

Dinâmica Ambiental – LEDA, da Unioeste Campus Marechal Cândido Rondon e seguiu 
procedimentos adaptados de Campos; Labouriau (1969) e Piperno (2006), conhecido 
como dryashing. Após a extração foram confeccionadas lâminas temporárias com óleo 
de imersão e lâminas permanentes com Entelan® para compor a coleção de referência 
dessa vegetação.  

A B 
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O cálculo de produção de cinza, que corresponde ao total de material recuperado 
após o processo de calcinação, define a porcentagem da fração insolúvel ao ácido (FIA) 
- na qual estão contidos os fitólitos-, em relação a massa seca inicial. Quanto à produção 
de fitólitos, as amostras foram classificadas, conforme o total de fitólitos contados em três 
linhas por lâmina. As plantas foram classificadas em Não produtora (quando não foram 
encontrados fitólitos), Produção boa (de 101 a 300 fitólitos), Produção abundante 
(mais de 301 fitólitos). 

Os fitólitos produzidos por cada espécie foram observados em microscópio 
petrográfico com aumento de 40X, fotografados e medidos. No total, foram contados 300 
morfotipos identificáveis com tamanho maior que 5μm e formas identificável por 
amostra. Os morfotipos foram descritos e nomeados conforme International Code for 
Phytolith Nomenclature – ICPN 1.0 (MADELLA et al., 2005).  
Apresentação e Discussão dos Resultados 
Produção fitolítica da FES 

A produção de fitólitos por espécie éapresentada na Tabela 1. No conjunto de 
amostras dessa coleção 21 amostras foram classificadas como não produtoras de fitólitos, 
5 amostras como boas produtoras e 40 amostras como excelentes produtoras (produção 
abundante).  

A espécie Pisonia ambígua (Nyctaginaceae) apresentou a menor quantidade de 
FIA (0,018% da massa seca) e não produziu fitólitos. A Meliaceae (Cedrela fissilis) 
apresentou o maior teor de FIA (79,84%) do conjunto de plantas estudadas e apresentou 
produção abundante de fitólitos, ainda que, de modo geral, a correlação entre a quantidade 
de FIA e a produção de fitólito obtida para este conjunto tenha sido baixa (Tabela 
1).Várias amostras apresentaram teores de FIA acima de 1%, porém, não apresentaram 
silicificação, à exemplo de algumas espécies das famílias Acanthaceae, Bignoniaceae, 
Caricaceae, Fabaceae, Lacistemataceae, Meliaceae, Nyctaginaceae, Phyllantaceae, 
Primulaceae, Rosaceae, Rubiaceae, Rutaceae, Salicaceae e Sapotaceae. 

A partir do conjunto de dados obtidos que compõem a coleção de referência de 
fitólitos modernos da FES da ESEC Caetetus constata-se variação na produção de fitólitos 
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de espécies das Fabaceae, Rubiaceae, Rutaceae, Myrtaceae e Meliaceae. Exceção foi 
observada entre as espécies das famílias Euphorbiaceae, Annonaceae, Arecaceae, 
Boraginaceae, Lauraceae, Piperaceae, Poaceae e Salicaceae, que apresentaram mesmo 
padrão de produção (Tabela 1). 

De modo geral, a maioria das espécies analisadas no presente estudo apresentaram 
produção abundante de fitólitos (Tabela 1). Em 19 amostras não foram observadas 
produção de fitólitos, apenas de massas silicificadas sem formas definidas, isto é, formas 
não identificáveis que não servem para estudos de reconstituição, pois não aportam 
informações ambientais, nem taxonômicas.  

Tabela 1: Tabela da produção de fitólitos por espécie amostrada na ESEC Caetetus. 
Continua... 

Família Gênero Espécie MSI 
(gramas) * 

AIF 
(%)** 

Produção de 
fitólitos*** 

Acanthaceae Justicia brasiliana 0,56 0,03 - 
Anacardiaceae Astronium graveolens 3,15 0,02 ••• 
Annonaceae Duguetia lanceolata 4,47 3,63 ••• 

Xylopia brasiliensis 2,18 1,09 ••• 
Apocynaceae Aspidosperma polyneuron 3,59 0,13 ••• 
Arecaceae Euterpe Edulis 4,94 3,85 ••• 

Syagrus romanzoffiana 4,29 48,91 ••• 
Bignoniaceae Zeyheria turberculosa 2,29 0,30 - 
Boraginaceae Cordia ecalyculata 1,87 0,87 ••• 

Cordia sellowiana 2,32 1,74 ••• 
Caricaceae Jacaratia Spinosa 6,63 32,85 - 
Dilleniaceae Davilla Rugosa 1,75 0,05 •• 
Euphorbiaceae Croton floribundus 5,23 1,81 ••• 

Actinostemon concipsionis 1,47 2,11 ••• 
Aparisthmium cordatum 2,31 1,73 ••• 
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Maprounea guianensis 2,28 0,34 ••• 
Alchornea triplinervea 3,39 1,65 ••• 
Pachystroma longifolium 4,95 43,58 •• 

Fabaceae Ormosia arbórea 4,32 0,21 - 
Copaifera langsdorfii 4,27 0,11 - 
Hymenaea courbaril 4,34 0,09 - 
Cassia ferrugínea 3,18 0,09 ••• 
Dalbergia  2,08 0,13 - 
Machaerium stipitatum 0,94 0,07 ••• 
Holocalyx balansae 4,53 1,22 - 

Fabaceae Piptadenia gonoacantha 7,01 30,30 ••• 
Machaerium brasiliense 5,21 37,21 ••• 

Lacistemataceae Lacistema hasslerianum 2,82 0,28 - 
Lauraceae ocotea sp. 3,38 0,29 ••• 

Nectandra oppositifolia 4,78 2,82 ••• 
Malvaceae Pseudobombax grandiflorum 4,62 1,34 ••• 
Melastomataceae Miconia pusilliflora 3,85 2,92 ••• 
Meliaceae Trichilia Hirta 2,32 0,19 ••• 
 Guarea kunthiana 3,60 5,05 - 
 Cedrela Fissilis 2,48 79,83 ••• 
Myrtaceae Myrciaria floribunda 4,19 0,22 - 
 Calyptranthes clusiifolia 5,95 1,52 ••• 
Myrtaceae Campomanesia xanthocarpa 2,28 0,11 - 
 Eugenia ramboi 3,54 1,48 ••• 
 Myrcia splendens 4,31 5,92 ••• 

Tabela 1: Tabela da produção de fitólitos por espécie amostrada na ESEC Caetetus. 
Continuação... 
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Família Gênero Espécie MSI 
(gramas) * 

AIF 
(%)** 

Produção de 
fitólitos*** 

Myrtaceae Eugenia longipedunculata 3,8 0,60 ••• 
Nyctaginaceae Pisonia ambígua 1,08 0,01 - 
Phyllantaceae Savia dictyocarpa 2,35 0,22 - 
Picraminaceae Picraminia ramiflora 3,70 0,44 ••• 
Piperaceae Piper arboreum 1,69 2,85 ••• 

Piper amalago 2,05 4,75 ••• 
Poaceae Pharus  1,42 7,81 ••• 
 Merostachys sp. 2,42 3,68 ••• 
Primulaceae Geissanthus ambiguus 3,64 3,03 - 
Proteaceae Roupala montana 5,46 0,77 ••• 
Rhamnaceae Rhamnidium elaeocarpum 3,00 2,18 •• 
Rosaceae Prunus myrtifolius 3,26 0,02 - 
Rubiaceae Amaioua intermedia 2,63 0,06 ••• 

  0,79 0,07 •• 
Rutaceae Esenbeckia grandiflora 2,63 3,54 ••• 

Esenbeckia leiocarpa 3,28 0,04 - 
Pilocarpus  5,40 1,13 ••• 
Zanthoxylum caribaeum 2,95 1,99 ••• 
Metrodorea nigra 2,57 2,61 ••• 

Rutaceae Zanthoxylum caribaeum 2,95 1,99 ••• 
Metrodorea Nigra 2,57 2,61 ••• 

Salicaceae Prockia Crucis 2,38 0,03 - 
 Casearia gossypiosperma 2,96 1,94 - 
Sapindaceae Cupania tenuivalvis 3,42 0,73 - 
Sapotaceae Chrysophyllum gonocarpum 2,39 2,94 - 
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Siparunaceae Siparuna guianensis 3,38 0,29 •• 
Urticaceae Cecropia glaziovii 2,83 1,63 ••• 
Verbenaceae Lippia sp.  0,77 7,29 ••• 
Máximo 79,83 
Mínimo 0,01 
Média 5,56 
DP 13,78 
Correlação linerar (r) **** 0,27 

* Massa seca inicial; **Produção de cinza em porcentagem após a calcinação final (AIF ou FIA 
– Fração Insolúvel ao ácido).***Estimativa de produção: Não produtora (-); Boa produtora (••); 
Produção abundante (•••).**** Relaçãoentre a % de cinza final e a classificação da produção 

As famílias classificadas como não produtoras são a Bignoniaceae, Caricaceae, 
Lacistemataceae, Nyctaginaceae, Phyllantaceae, Primulaceae, Rosaceae, Rubiaceae e 
Salicaceae. Estes resultados estão de acordo com Piperno (2006), que também não 
observou produção para essas famílias. As famílias Acanthaceae, Sapotaceae e 
Phyllantaceae, não apresentaram produção de fitólitos, diferindo dos resultados obtidos 
por Piperno (2006) e Collura e Neumann (2016) que encontraram fitólitos em espécies 
dessas famílias. Isto indica variações na produção intra família. 

As espécies que apresentaram produção moderada de fitólitos (entre 101 a 300 
morfotipos ao longo de três linhas) foram a Davilla rugosa (Dilleniaceae), Pachystroma 
longifolium (Euphorbiaceae), Rhamnidium elaeocarpum (Rhamnaceae), Siparuna 
guianensis (Siparunaceae) (Tabela 1). Dessas espécies, apenas a Davilla rugosa 
(Dilleniaceae) foi estudada por Piperno (1985) que relatou a ocorrência de pêlos, sendo 
eles específicos a nível de família. 

Do conjunto estudado 61% das amostras apresentaram produção abundante de 
fitólitos e pertencem às famílias Anacardiaceae, Annonaceae, Apocynaceae, Arecaceae, 
Boraginaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Lauraceae, Malvaceae, Melastomataceae, 
Meliaceae, Myrtaceae, Picraminaceae, Piperaceae, Poaceae, Proteaceae, Rutaceae, 
Urticaceae e Verbenaceae, corroborando os resultados obtidos por Piperno (2006), 
Mercader et al., (2009), Neumann, K. Chevalier, A.Vrydaghs, L. (2017), Runge (1999). 
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Nesta coleção em tela, foram contados 10.668 fitólitos, e identificados 50 
morfotipos diferentes. Muitas espécies apresentaram quantidade significativa de fitólito, 
porém não demonstraram grande variedade de formas (baixa multiplicidade) intra e entre 
famílias (redundância). De acordo com os resultados apresentados na Tabela 2, os 
morfotipos mais redundantes são Epidermal polygonal, encontrado em 19 espécies; 
Stomate, presente em 12 espécies; Block polygonal, em 10 espécies; e Globular psilate 
small, identificado em 10 espécies. Essa recorrência configura o que Rovner (1971) 
denominou de redundância, isto é, quando um mesmo morfotipo é produzido por várias 
espécies/famílias. 

O epidermal polygonal (Figura 2) representa o tecido epidérmico da folha, é um 
morfotipo muito abundante, e representa 22,63% do total de morfotipos contados na 
coleção de referência. Este morfotipo foi encontrado em 19 espécies pertencentes a 14 
famílias, incluindo as Anacardiaceae, Euphorbiaceae, e as Verbenaceae. 

Tabela 2: Lista de morfotipos identificados na coleção de referência de plantas 
modernas e a ocorrência por espécies. 

MORFOTIPOS 
N° DE 
ESPÉCIES MORFOTIPOS 

N° DE 
ESPÉCIES 

Blocky poliedric 1 Globular psilate estriada 1 
Blocky irregular cavate 6 Globular psilate large 1 
Blocky polygonal(com 
ornamentação) 2 Globular rugose 6 
Blockypolygonal 10 Globular psilate cavada 2 
Blocky irregular lacunate 4 Globular verrucate 1 
Blocky facetado 3 Base hair 2 
Circular orbicular small 1 Hair 2 
Circular Orbicular lacunate 1 Hairlarge 1 
Circular orbicular 2 Hair médium 1 
Cross 1 Hairsmall 2 
Elongate irregular 9 Prickle 1 
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Elongate psilate 3 Polylobate 1 
Epidermal Jig-saw 9 Papilae 1 
Epidermal polygonal 19 Stomate 12 
Elongate sinuate 2 Tabular elongate 1 
Elipsoidal big estriada 1 Tabular flat (plana) 3 
Elipsoidal com cavidade 2 Tabular thick lacunate 5 
Elipsoidal psilate 4 Tabular thick 5 
Elipsoidal rugose 3 Tabular thick (esclerênquima) 2 
Glandular hair 1 Trapeziform 1 
Globular echinate small 2 Trichome base 1 
Globular echinate big 2 Trichome glandular 2 
Globular psilate small 10 Tracheid 9 
Globular psilate big 8 Indeterminado 1 
Globular psilate 7 TOTAL DE MORFOTIPOS 50 

Fonte: Os autores, 2018. 
Os estômatos (Stomate) apresentaram variabilidade entre as espécies em que 

foram encontrados (Figura 2). Nesse sentido, observa-se que sua produção é a mais baixa 
dentre os morfotipos mais representativos. Entretanto, apresentam alta variabilidade entre 
as espécies, variando sua frequência entre alta e muito baixa. 

O morfotipo Globular psilate small (Figura 2) encontrado em 8,35% das espécies 
estudadas (Tabela 2), pode ser produzido indiscriminadamente no caule e no tecido da 
folha de algumas espécies (PIPERNO, 2006; MERCADER et al., 2009), no entanto, há 
famílias em que formas lisas globulares são exclusivas da folha (MERCADER et al., 
2009). 
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Figura 2- Morfotipos de maior ocorrência. 

 
Epidermal polygonal     Block polygonal            Stomate                 Globular psilate small 

Fonte: E. Souza, 2018. 
 

Poucas famílias produziram o morfotipo Block polygonal (Figura 2) em proporção 
significativa (6,03 % das espécies), nomeadamente, as Apocynaceae, Asteraceae e 
Fabaceae, assim como observado por Mercader et al. (2009). Também se constatou 
morfotipos exclusivos de uma espécie do conjunto analisado (Tabela 2).  

 
Tabela 3:Morfotipos exclusivos de uma espécie do conjunto analisado. 

MORFOTIPOS ESPÉCIES 
Blocky poliedric Ocotea sp. (Lauraceae) 
Circular orbicular small Astronium Graveolens (Anacardiaceae) 
Circular orbicular lacunate Cordi aEcalyculata (Boraginaceae); 
Cross  Pharus (Poaceae) 
Elipsoidal big estriada Piper arboreum (Piperaceae ) 
Glandular hair Cecropiaglaziovii (Urticaceae ) 
Globular psilate estriada  Piper arboreum (Piperaceae) 
Globular psilate large Cassia ferrugínea (Fabaceae) 
Globular verrucate Piper arboreum (Piperaceae) 
Hair large e Hair médium Cecropia glaziovii (Urticaceae) 
Prickle Merostachys sp.(Poaceae ) 
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Polylobate Pharus (Poaceae) 
Papilae Merostachys sp.(Poaceae) 
Tabular elongate Cordia ecalyculata (Boraginaceae) 
Trapeziform Pharus (Poaceae) 
Trichome Lippia sp.(Verbenaceae) 
morfotipo não nominado Cecropia glaziovii (Urticaceae) 

Fonte: Os autores, 2018. 
Cabe destacar que embora esses fitólitos tenham sido encontrados em apenas uma 

espécie dessa coleção de referência, não significa que eles tenham forte significado 
taxonômico em nível de espécie ou família, pois, foi analisada apenas uma espécie por 
família, merecendo mais estudos para confirmar tal exclusividade, pelo menos, em nível 
de família. Em nível de espécie, o único morfotipo diagnóstico foi encontrado na Roupala 
Montana (Proteaceae) sendo o Globular psilate small (Figura 2), com dimensões abaixo 
do normalmente encontrado (2,77 µm)141. Os dados, de modo geral, podem ser 
comparados com os obtidos por Mercader et al., (2009) para florestas de Miombo da 
província de Niassa, no noroeste de Moçambique, que também apresentam características 
de semidecidualidade. 
Considerações Finais 

Observou-se que os morfotipos até aqui identificados, são redundantes, ou seja, 
os morfotipos estão presentes em diversas espécies, não revelando, portanto, um 
significado taxonômico em nível de espécies. Porém, cabe destacar a importância dos 
mesmos como marcadores biológicos, por que são encontrados em várias espécies de 
famílias que compõe o mesmo tipo de vegetação e tem ecologia semelhante, auxiliando 
no entendimento da dinâmica da paisagem, sobretudo porque a vegetação é um dos 
primeiros elementos da paisagem que se ajustam às mudanças ambientais. 

Esses resultados configuram a primeira coleção de referência de fitólitos para a 
FES no Brasil, cujas informações são muito importantes para estudos de reconstituição 

                                                           
141 O número de amostragem foi de 50 morfotipos. 
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paleoambiental baseados na análise fitolítica em área de fitofisionomias semelhantes no 
país. 
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Eixo Temático: Dinâmicas atmosféricas pretéritas e presentes e suas consequências na 
paisagem 
 
Resumo: A dinâmica climática de uma região se dá a partir de correlações entre fatores estáticos 
e dinâmicos, se materializa através da variabilidade dos tipos de Tempo e pode exercer influências 
diretas ou indiretas na vida dos indivíduos. Um destes fatores dinâmicos é a Temperatura da 
Superfície do Mar, a qual tem a Oscilação Decenal do Pacífico como uma de suas modulações. 
Partindo deste contexto, o presente artigo objetivou o entendimento da variabilidade das chuvas 
na bacia hidrográfica do rio Preto – MG/RJ, buscando correlacionar a gênese destas com o 
fenômeno da Oscilação Decenal do Pacífico (1950-2014). A realização do estudo consistiu na 
análise de correlação estatística, entre índices climáticos disponibilizados pela NOAA e 
informações meteorológicas do INMET. Foi constatado que a correlação por ponto amostral entre 
o índice PDO e a precipitação pode ser considerada moderada (de n = 0,4). Os maiores totais de 
precipitação foram registrados durante a fase negativa da Oscilação Decenal do Pacífico. 
 
Palavras-chave: Variabilidade Climática; Teleconexão atmosférica; Chuvas.  
  
INTRODUÇÃO  

A Oscilação Decenal do Pacífico (ODP) é um dos modos de variabilidade da 
temperatura oceânica que ocorre nas latitudes médias e tropicais do Pacífico e que, 
superpostos aos modos anuais, pode exercer influência no regime das chuvas do Brasil 
(CAVALCANTI et al., 2009). Esta oscilação, segundo Barry e Chorley (2013, p.191), é 
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“representada por um índice simples baseado na média ajustada para a área da pressão ao 
nível do mar sobre o Pacífico Norte extratropical” mas que dada a complexidade e 
dificuldade de equipamentos e séries suficientemente longas apresenta, ainda hoje, 
poucos estudos que correlacionem este índice com as precipitações regionais (AVILA e 
BRITO, 2015; MINUZZI, et al, 2010). 

As mudanças de fase da ODP têm duração aproximada entre 20 e 30 anos e são 
relativamente abruptas (CAVALCANTI el al., 2009). Esta variabilidade decenal e 
multidecenal da Temperatura da Superfície do Mar (TSM) do Pacífico pode ter dois 
modos coexistentes, um restrito às latitudes médias do Pacífico Norte e outro com sinais 
comparáveis aos trópicos e extra-trópicos (CAVALCANTI el al., 2009), o que representa 
duas fases (uma quente e outra fria).  

A fase fria é denominada de Oscilação Decenal do Pacífico Negativa e a fase 
quente de Oscilação Decenal do Pacífico Positiva. Estas representam padrões passíveis 
de serem identificados nas séries hidro-meteorológicas e três grupos principais de anos 
para as variações de TSM, durante registros do século XX, foram encontrados: entre 1947 
a 1975 (predominância de índices negativos), entre 1976 a 2007 (com predominância de 
valores positivos dos índices) e após 2008 até o presente ano (uma possível 
predominância de índices negativos) (NASCIMENTO JUNIOR, 2015; MANTUA e 
HARE, 2002; REBELLO, 2006; MOLION, 2005). 

   Há ainda quem considere a “ODP como um padrão do tipo ENOS de mais longa 
duração” (CAVALCANTI el al., 2009, p. 378), uma vez que há “similaridades dos 
padrões de TSM, ventos e PNM associados ao ENOS e à ODP” (CAVALCANTI el al., 
2009, p. 378). Porém, Cavalcanti el al. (2009, p. 377) destacam que “vários estudos 
tentaram investigar a variabilidade decenal do Pacífico Norte no contexto da variabilidade 
interanual ENOS” mas que é preciso considerar aqueles que não consideram essa 
oscilação como linearmente ligada ao ENOS. As simulações numéricas ainda estão em 
processo de teste e associações com eventos climáticos ocorridos em outras regiões do 
globo estão sendo aprofundados.  
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A similaridade nas estruturas espaciais oceano-atmosfera do ENOS e da ODP, em 
que o oceano Pacífico Tropical e Extratropical interage nas escalas interanual e decenal, 
e o fato de que “a intensidade e a frequência de El Niño e La Niña variam com o regime 
da ODP” (CAVALCANTI el al., 2009, p.379), se pauta principalmente nas semelhanças 
entre as fases de ambas variações de TSM  como sendo favoráveis a intensificar eventos 
climáticos.  

A ODP é um dos principais padrões de teleconexões oceano-atmosfera que afeta 
o clima. Considerando que a atmosfera terrestre é aquecida por baixo, tem-se que os 
oceanos são de fundamental importância para explicar a variabilidade climática, uma vez 
que ocupam 3/4 da superfície terrestre. A ODP, atrelada aos fenômenos ENOS, tem 
contribuído para a melhor compreensão da variabilidade climática que se manifesta em 
distintas partes do globo.  

Estudos com uso de séries históricas permitiram aferir relações entre as fases da 
ODP e a variabilidade das temperaturas e precipitações registradas em diversos locais. 
Segundo Silva et al. (2012, p. 120) “a influência mais nítida da ODP é no clima da 
América do Norte, além de seu papel na biodiversidade e nas populações de salmão no 
Alaska e no Noroeste dos Estados Unidos”. Mantua et al. (1997) foram os pioneiros em 
constatar que haveria indícios de correlação entre a variabilidade da temperatura do mar, 
em anos com anomalias de TSM, e a produção de salmão no Alaska. 

Para o território brasileiro, conforme ressalta Nascimento Junior (2015, p. 316), 
“esses padrões climáticos são associados principalmente à precipitação” e é, geralmente, 
a variabilidade das chuvas que é tida como objeto de estudo da interação clima-oceano 
(SILVA e SILVA, 2016). Assim, a influência do Oceano Pacífico sobre as tipologias 
climáticas do Brasil (SILVA et al., 2012, p. 122) e trabalhos já realizados para as regiões 
Nordeste (AVILA e BRITO, 2015; SILVA et al., 2012), Sul (NASCIMENTO JUNIOR 
et al., 2015; PAULA, 2009; REBELLO, 2006) e Norte (LIMBERGER, 2015), podem ser 
citados. A complexidade climática que há na região Sudeste, que atrela a dinâmica 
climática a um relevo de distintas amplitudes e elevações, é um dos fatos que pode 
justificar a redução de estudos para esta região.  
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Neste contexto, o objetivo deste trabalho é realizar uma análise de correlação 
estatística entre o índice da Oscilação Decenal do Pacífico com as chuvas registradas para 
a bacia hidrográfica do rio Preto – MG/RJ, localizada no sudeste brasileiro, no período 
1950-2014. A justificativa para estudos como este se apoia na necessidade de 
reconhecimento das habitualidades e excepcionalidades que podem ter relação direta com 
as fases da ODP, o que diminuiria os transtornos da população que não está preparada 
para lidar com as excepcionalidades climáticas, assim como aproveitar do clima enquanto 
um recurso energético, além de contribuir para pesquisas das tipologias climáticas da 
região. 

Caracterização da área de estudo 
   A bacia hidrográfica do rio Preto – MG/RJ (figura 1) foi escolhida como unidade 
territorial para a análise por já ter sido palco de pesquisas anteriores (OLIVEIRA, 2014, 
2015, 2016), o que configura um conhecimento a priori sobre o ordenamento sócio-
ambiental de seu território. Por sua vez, a escolha da temática que inclui as variações de 
TSM com a variável precipitação, mais especificamente aquela atrelada à ODP, se 
embasa em diversos autores, principalmente nos que consideram a gênese e o dinamismo 
do clima como fatores de compreensão da variabilidade climática e na necessidade de 
incorporar as relações teleconectivas aos estudos climáticos, uma vez que, apesar de 
menos discutidas, as oscilações decenais que incluem a Oscilação Decenal do Pacífico e 
a Oscilação do Atlântico Norte podem afetar o clima da região Sudeste (CAVALCANTI 
el al. (2009, p. 380).  
  A referida bacia hidrográfica possui expressiva área de contribuição, cerca de 8.593 
km², sendo uma das principais sub-bacias da bacia do Paraíba do Sul e se localiza na zona 
da mata Mineira e terras Fluminenses adjacentes, na região Sudeste do Brasil. Engloba 
37 municípios, dentre os quais 9 municípios pertencem ao estado do Rio de Janeiro e 28 
ao estado de Minas Gerais, e possui uma população total de aproximadamente 5.259.067 
habitantes (IBGE, 2010). 

Conforme ressaltado por Nimer (1979) e Cavalcanti et al. (2009), a região que engloba 
a bacia é caracterizada por ser de transição climática, o que implica em uma dinâmica 
atmosférica onde ocorrem frequentes oposições entre os sistemas extratropicais e os 
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tropicais. O clima da região possui características diversificadas, sofrendo influência dos 
aspectos dinâmicos da atmosfera (que incluem os sistemas meteorológicos de micro, 
meso e grande escalas), assim como das variações nos padrões de uso e cobertura da terra 
e da sua situação topográfica. 

Figura 01 – Localização da área de estudo. 

 Fonte: Produzido pelos autores. 
 

O processo histórico de uso da terra da bacia teve início no final do século XVII com 
o Ciclo Cafeeiro e posteriormente ao seu declínio no final do século XIX ocorreu a 
substituição desse cultivo pelas atividades de pecuárias, extensiva e leiteira. Seu relevo 
está inserido no Domínio Morfoclimático dos “Mares de Morro” Florestados 
(AB’SABER, 1970), que é caracterizado por apresentar uma sequência côncavo-convexa, 
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variando entre 300 metros (próximo à foz) e 2700 metros (próximo a Serra de Itatiaia), e 
as cadeias montanhosas das quais fazem parte são a Serra da Mantiqueira e a Serra do 
Mar.  

A espacialização dos processos sinóticos na bacia está condicionada principalmente 
ao efeito orográfico (tanto regional, quanto local) que exerce no direcionamento, 
velocidade e intensidade das massas de ar durante o percurso seguido pelos sistemas 
atmosféricos. É observada uma atuação predominante das massas de ar originárias sobre 
o oceano e em menor proporção daquelas de origem oceânica (NIMER, 1979; 
CAVALCANTI et al. 2009).  

Conforme ressalta Ferreira (2002), o padrão de circulação atmosférica também 
contribui para salientar os contrastes climáticos. Genericamente a área é caracterizada 
pela atuação mais frequente e predominante da Massa Tropical Atlântica e pela Massa 
Polar Atlântica e Frentes Frias que, normalmente, na região, produzem alterações na 
temperatura e umidade relativa do ar, podendo ocasionar precipitações. A Zona de 
Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), importante fornecedor de umidade, é um dos 
mecanismos responsáveis pelas precipitações no final da primavera e verão (FERREIRA, 
2002; OLIVEIRA, 2016). Essa dinâmica atmosférica contribui para produzir duas 
estações bem diferenciadas: uma que vai de outubro a março, mais quente e chuvosa e 
uma que vai de abril a setembro, mais fria e seca. A média anual das precipitações na 
bacia é em torno de 1536 mm (INMET, 2012). 
Procedimentos metodológicos 
   A concretização do trabalho se deu a partir da manipulação de séries de dados 
pluviométricos anuais provenientes da rede de estações meteorológicas do Instituto 
Nacional de Meteorologia (1950 – 2014), comparadas com os índices climáticos 
propostos pela NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). 
   Os dados meteorológicos foram obtidos no site Hidroweb da Agência Nacional 
das Águas (http://www.snirh.gov.br/hidroweb/), para 7 estações meteorológicas testes, 
distribuídas propositalmente de forma homogênea na área estudada (figura 1). A escolha 
destas foi subsidiada pelos estudos de identificação de unidades temohigrométricas de 
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Oliveira et al. (2014), no qual foram identificadas e classificadas subáreas com 
características específicas na bacia hidrográfica do rio Preto. 

Foi utilizado um índice climático que caracteriza a TSM, o qual é baseado nos 
índices NOAA e obtidos no site oficial da instituição (link: 
https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/climateindices/list/). Segundo Silva et al. (2012) 
atualmente são reconhecidos 3 diferentes índices para identificar a ODP,  (Índice da ODP 
de Mantua et al. (1997); Índice do NCDC (National Climatic Data Center) e Índice anual 
reconstruído a partir de dados dendroclimáticos de 1661 a 1984, de Biondi et al. (2001). 
A escolha do IODP ocorreu pela disponibilidade de aquisição do mesmo.  

As fases da ODP consideradas foram as que ocorreram a partir de 1950, a saber: 
entre 1950-1975 negativa, 1976-2006 positiva e a partir de 2008, fase negativa.  
 Após coleta e organização dos dados foi aplicada a estatística da correlação linear, 
que serviu de embasamento para a produção de gráficos, mapas e elaboração da síntese e 
descrição final dos dados. A correlação linear é uma medida estatística padronizada que 
permite comparar a relação entre duas variáveis, sendo que quanto mais próxima de 0 
menor a correlação entre as variáveis, enquanto que mais próxima do 1 ou -1 a variável 
apresenta maior quantitativo de correlações. Posteriormente foi feita a espacialização dos 
coeficientes de correlação por meio do método do Inverso do Quadrado da Distância 
(IDW), através do software ArcGIS. 
 Resultados 
   A investigação de uma possível teleconexão atmosférica entre a ODP e o Sudeste 
brasileiro contribuiu para salientar os contrastes climáticos entre os anos, principalmente 
no que diz respeito às oscilações interanuais das precipitações. Os resultados indicaram 
que houve correlação moderada entre os índices de ODP e as chuvas registradas na bacia 
hidrográfica do rio Preto e que este índice pode ser considerado um dos modulares das 
chuvas na área de estudo.  

   O gráfico 1 demostra a similaridade entre os totais anuais de chuva registrados 
para a série que foi estudada e as fases negativas e positiva da ODP. 
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Gráfico 1 – Índice ODP (série 1950-2014) e totais anuais de chuvas. 

 
Fonte: Produzido pelos autores, a partir de dados INMET e NOAA. 

 
A ODP coincidiu com os anos secos ou extremamente secos de 1955, 1973, 1974, 

1975, 1984, 1993, 1997, 2007 e 2013, e com os anos chuvosos ou extremamente chuvosos 
de 1951, 1956, 1983, 1988 e 2012. Os anos de 1984, 1993, 1997, 2007 e 2013 foram 
aqueles em que as linhas do gráfico melhor se sobrepuseram, indicando uma possível 
maior relação em tais anos. 

Na comparação dos resultados encontrados, com aqueles obtidos por Oliveira 
(2016), quando em identificação de anos padrão (secos, chuvosos e habituais) para a área 
de estudo, concluiu-se que a correlação positiva ocorreu principalmente para os anos 
considerados chuvosos e habituais, enquanto a negativa para os anos secos (Figura 2). 
Isso significa que os índices de ODP e a precipitação se moveram de maneira diretamente 
proporcional no primeiro caso e inversamente proporcional para os anos secos.  
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Figura 02 - Correlação Linear entre ODP e Chuva. 

 
Fonte: Adaptado de Oliveira (2016); Índices NOAA; INMET. 

 
Foi observado um comportamento de contrários quando foram comparados os 

anos padrão com as fases da ODP. Durante a fase positiva a correlação foi negativa para 
os anos padrão secos e positiva para os anos padrão chuvosos, enquanto que durante as 
fases negativas a correlação foi positiva para os anos secos. Os anos habituais 
apresentaram um caráter misto, em que os pontos Fazenda Agulhas Negras, Zelinda, 
Conservatória e Conceição do Ibitipoca não seguiram um padrão de correlação entre as 
fases, enquanto que Taboas, Torreões e Estevão Pinto apresentaram correlação positiva, 
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negativa e negativa, respectivamente, entre as fases. A localidade de Taboas foi a única 
que apresentou correlação similar entre os anos secos e chuvosos da mesma fase da ODP 
(fase positiva).  

Os maiores totais de precipitação foram registrados durante a fase negativa da 
ODP (tabela 02). Considerando a média entre os totais de cada fase, concluiu-se que a 
amplitude nos registros foi superior em 70,6mm no ponto de Conceição de Ibitipoca e em 
481mm em Torreões. Em Fazenda Agulhas Negras a variação entre as fases quentes e 
frias foi de 139,7mm, enquanto que em Estevão Pinto foi de 104,5, em Conservatória de 
142,14, em Taboas de 247,2 e em Zelinda de 280,4. 

 

Tabela 02 – Média da precipitação por fase da ODP. 

 
Fonte: INMET. 

 
   O aumento das chuvas em algumas fases da ODP pode ter relação com a maior 
frequência da ocorrência de fenômenos ENOS (El Niño-Oscilação Sul) em algumas de 
suas fases.  Há uma relação direta entre as chuvas e os anos de ENOS mais acentuados 
na região Sudeste (OLIVEIRA, 2018; FERRAZ et al, 1999; ALVEZ, 2006; AMBRIZZI 
et al, 2014) e a própria dinâmica das chuvas pode ser influenciada por tais variações de 
TSM. 
   Porém, como já foi constatada a influência do relevo na área estudada 
(OLIVEIRA, 2016; NIMER, 1979; SANT’ANNA NETTO, 2005), é de fundamental 
importância considera-lo quando em análise dos padrões de teleconexão dos modos 
possíveis para com a gênese da variabilidade climática da região. Assim, a figura 3 
permitiu observar que a distribuição espacial das chuvas na bacia hidrográfica do rio Preto 
esteve correlacionada com ambos os fatores geográficos de formação do clima e verificar 

1 2 3 4 5 6 7
Fase negativa (1950-1975) 2227,7 2012,9 1637,8 1631,9 1426,9 1396,7 1087,0
Fase positiva (1976-2006) 2477,7 1732,4 1495,6 1384,6 1634,3 1410,8 1375,7
Fase negativa (2007-2014) 2617,5 1966,5 1590,4 1310,8 1704,9 1862,7 1480,3

Estações Meteorologicas
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que há uma possível correspondência na distribuição da correlação estatística da ODP 
com os climas e o relevo regional. Um padrão de sentido Sudoeste-Nordeste pode ser 
identificado. 
 

Figura 03 – Correlação Linear entre a ODP e as chuvas (média histórica). 

 
Fonte: Produzido pelos autores. 

 
Considerando as correlações por ponto amostral, entre o índice PDO e a 

precipitação, chegou-se a um resultado de n=0,4, o que implica em uma correlação 
moderada entre os dados. A distribuição espacial das correlações, assim como a temporal 
entre as fases, permitiu que se chegasse a resultados concisos e que justificaram a 
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execução do trabalho e a necessidade de um aprofundamento do estudo sobre a gênese 
das chuvas na região. 

Considerações Finais 
   O trabalho possibilitou observar que há uma similaridade nos padrões de ODP e 
as chuvas na área estudada. Há indícios de que a dinâmica da precipitação sofreu 
influência da variabilidade decenal da temperatura da superfície do mar do Pacífico 
(ODP), este podendo se configurar em um dos moduladores responsáveis pela gênese das 
chuvas nos anos estudados. 
   A análise de forma temporal e espacial das precipitações anuais permitiu constatar 
que ocorre um comportamento heterogêneo da distribuição espacial das chuvas na área 
estudada e a demarcação de um padrão de sentido Sudoeste-Nordeste foi identificado.  
   O estudo contribuiu para um conhecimento preliminar de uma das Teleconexões 
atmosféricas que seriam responsáveis pelas gêneses das chuvas na bacia hidrográfica do 
rio Preto. Este representa partes de uma pesquisa que está se iniciando e que tem na gênese 
das chuvas o objeto de estudo. 
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Eixo Temático: Dinâmicas atmosféricas pretéritas e presentes e suas consequências na 
paisagem 
 
 
RESUMO EXPANDIDO 

 
O Planeta Terra consiste em um complexo sistema com entradas e saídas de 

energia que varia significativamente de um lugar para o outro. Assim, dentre os inúmeros 
agentes de diferenciação terrestre surge o clima, capaz de desempenhar papel 
fundamental na criação e desenvolvimento de espécies animais, vegetações, relevo, solo 
e tantas outras esferas que compõe o que conhecemos como natureza. 

Entender a origem e atuação dos fenômenos da natureza sempre intrigaram as 
populações, desde o surgimento dos primeiros hominídeos até os dias atuais. Portanto, o 
objetivo do presente trabalho é destacar o desenvolvimento da natureza, enquanto 
categoria, na formação das bases teóricas e metodológicas da Climatologia Geográfica.  

Nesta direção, destacou-se cronologicamente a natureza enquanto percepção 
histórica em diferentes períodos da sociedade, desde a pré-história até sua incorporação 
no século XX pela Climatologia Geográfica.  
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A natureza mística do período pré-histórico se relacionava diretamente com a 
mentalidade e preceitos religiosos, materializado em muitos casos pelas formas humanas, 
no chamado antropomorfismo. Com isso, eventos climáticos ‘‘sobrenaturais’’ como 
chuva, neve e trovões eram atribuídos a estas figuras místicas e divinas.  

Para Moraes (1999) a ruptura do pensamento místico/religioso da natureza para 
uma concepção racional e filosófica se deu, em definitivo, na Grécia no século VI a.C., 
justificada pela maior dinamicidade econômica, baseada no comércio.  

A visão moderna de natureza surge no final do século XVIII (Collingwood, 1949; 
Moraes, 1999), ainda que Copérnico tenha no século XV tenha dado um salto científico 
ao defender a teoria geocêntrica. Mas foi efetivamente no século XVIII que a Geografia 
passa a observar a natureza como objeto de estudo, influenciado pelos estudos de Ritter, 
Hegel e Humboldt na atual Alemanha.  

Uma vez entendido pela sociedade pós-industrial que os elementos climáticos 
desempenhariam papel fundamental na produtividade em um sistema capitalista, o clima 
passou a ser sistematizado como objeto de estudo científico, muito influenciado pela 
escola naturalista alemã e inglesa, culminando no que conhecemos hoje como 
Climatologia. Tendo observado que a Climatologia seria de grande valia para 
compreender a influência da dinâmica atmosférica na vida em sociedade, a Geografia 
passou a inseri-la em seus estudos, possibilitada pelas concepções teórico-metodológicas 
de Julius Hann, Max Sorre, Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, entre outros.  

A proposta da então Climatologia Geográfica é observar o ambiente atmosférico 
onde há uma sucessão habitual (ritmo) em determinado lugar, como proposto por Sorre 
(1934), suprimindo a perspectiva dominante de que o clima seria a atuação de fenômenos 
meteorológicos que caracterizam o estado médio da atmosfera em um ponto da superfície 
terrestre. Então, a Climatologia Geográfica passou a adotar a análise rítmica em toda a 
sua complexidade e atuação simultânea de elementos, fatores e fenômenos climáticos 
como escopo. 
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Eixo Temático: Geotecnologias aplicadas à pesquisas geográficas 
  
RESUMO EXPANDIDO 

O ser humano e todas as outras formas de vida na Terra dependem direta ou 
indiretamente dos solos. Segundo BRADY; WEIL (2013), embora sejam essenciais para 
a vida na Terra, à medida que o homem tornou-se urbanizado, com menos contato com o 
solo, também perdeu a noção do quanto dependem dele para a sobrevivência e 
prosperidade. Atualmente o impacto causado pelas atividades antrópicas nos solos são 
variados, tais como o desmatamento, a agricultura e pecuária com manejo inadequado, a 
compactação dos solos, a poluição, dentre outros fazendo-se por necessário a volta das 
práticas conservacionistas. A disponibilidade de recursos de geotecnologias pode 
contribuir para aplicações desse caráter. As técnicas e ferramentas como os Sistemas de 
Informação Geográfica (SIG), Sensoriamento Remoto (SR), dentre outros permitem a 
obtenção de dados espaciais que auxiliam sobremaneira em estudos desse caráter. Neste 
contexto, o trabalho tem como objetivo a utilização de dados de geotecnologias de escala 
espacial média como subsídios a espacialização de processos erosivos linear em 
segmentos da bacia hidrográfica do rio São Francisco – Oeste do Paraná.  
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Material e Método 
   Os materiais que serão utilizados para a elaboração deste trabalho consistem de 
dados obtidos do Earth Explorer (https://earthexplorer.usgs.gov/) – dados do Shuttle 
Radar Topography Mission – SRTM, imagens dos Landsat-8/OLI e imagens do Sentinel 
2 e arquivos em formatos vetorial de diferentes fontes e atributos como: rede de 
drenagem, solos, geologia e rede de estradas. Os procedimentos incluem mapeamento das 
erosões lineares a partir das imagens de satélites a partir de vetorização e utilização dos 
índices morfométricos ITU e IMF nos modelos digitais de elevação SRTM (conforme já 
aplicado em SILVA, 2017 e OLIVEIRA et al., 2018). Os resultados dos índices serão 
confrontados espacialmente com as áreas de erosão linear do evento supracitado a fim de 
verificar possível correspondência. Adicionalmente, o resultado do mapeamento das 
erosões e espacialização dos ITU e IMF serão confrontados com demais variáveis como 
tipo de solo, grau de declividade, forma da vertente, presença ou não de estradas, dentre 
outros, a fim de verificar se esses elementos potencializam a formação de processos 
erosivos.   
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RESUMO EXPANDIDO 
 

Este trabalho faz parte da pesquisa de mestrado em fase inicial no Programa de 
Pós-Graduação em Geografia da Universidade Estadual do Centro Oeste – 
UNICENTRO, a qual tem como objetivo identificar como as geotecnologias podem 
contribuir no ensino de geografia, particularmente quanto articulação entre as práticas de 
lazer e sociabilidade dos jovens escolares e os conteúdos geográficos.  

Trata-se de uma pesquisa colaborativa, entre universidade e escola, tendo como 
parceria a Escola Estadual Dulce Maschio, no Bairro Industrial na cidade Guarapuava e, 
realizar-se-á com 01 turma do Ensino Médio. Este bairro é marcado pela distância do centro 
tradicional, por conflitos territoriais e pelo estigma de ser um bairro violento, ideia que 
também recai sobre seus moradores e, consequente aos jovens. 

A pesquisa realiza-se neste contexto e tem como hipótese que as geotecnologias 
podem contribuir para a construção de conhecimentos espaciais assim como um 
mecanismo para articular os saberes cotidianos ao conhecimento geográfico dos jovens 
escolares. Neste resumo, apresenta-se alguns elementos do contexto teórico que se 
alicerça a proposta. 
Desenvolvimento 
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O uso das geotecnologias acoplada a aplicativo em celular móvel é o meio pelo 
qual buscar-se-á na pesquisa discutir a cidade com os jovens, estimulando-os a registrar 
os espaços apropriados por eles para lazer e sociabilidade e, com isso, problematizar o 
acesso e o direito à cidade pelos jovens, bem como a aprendizagem dos conteúdos 
geográficos.  

Santos e Chaveiro (2016) indicam que utilizar as novas tecnologias de forma 
integrada aos conteúdos escolares é uma maneira de se aproximar da geração que hoje 
ocupa os bancos escolares neste mundo cada vez mais globalizado. O uso de 
geotecnologia no ensino, não vem apenas com o sentido de diversificar a metodologia 
utilizada em sala de aula, mas com um viés de conscientizar os alunos a se tornar não 
apenas consumidores destas, mas sim produtores de conhecimento a partir destas 
tecnologias que estão dispostas e de fácil acesso. 

Em relação aos temas de abordagem - lazer e sociabilidade juvenil – destaca-se 
que os mesmos são elementos importantes para compreender a cultura juvenil, o que pode 
potencializar as ações pedagógicas do professor, pois entende-se que articular os saberes 
cotidianos ao ensino de geografia é um caminho para a formação para a cidadania.  

A proposta consiste em utilizar-se do aplicativo Fulcrum instalado nos aparelhos 
celulares dos jovens, organizando um banco de dados das práticas de lazer e sociabilidade 
destes. Através deste aplicativo é possível registrar fotos, vídeos os quais são 
georreferenciados com o local, data e hora, criando assim um sistema de dados 
concentrado, que poderá ser apropriado pelo professor no ensino de geografia. 
Considerações Finais 

A geografia escolar pode se apropriar das geotecnologias como meio de 
aproximar-se do mundo dos jovens, as quais integram informatização com 
georreferenciamento de dados espaciais, portanto rica em possibilidades de ensino. 
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Eixo Temático: Geotecnologias aplicadas à pesquisa geográfica 
 
RESUMO EXPANDIDO 
 

A erosão é uma ameaça global para a sustentabilidade e a produtividade do solo. 
Compreender a gênese e a distribuição espacial deste processo é a chave central para o 
planejamento e gestão ambiental, pois nos permite modelar, quantificar e classificar a 
susceptibilidade do solo à erosão (FERNANDEZ et al., 2016). 

A degradação de solos através de processos erosivos é um dos principais problemas 
apresentados em áreas de produção agrícola no Brasil. Observamos com este fenômeno que é 
natural, porém que cada vez mais é acelerado pelo mau uso do solo a perda da capacidade 
produtiva e áreas de plantio (SOUZA e GASPARETTO, 2012). 

Modelos matemáticos de simulação e predição de erosão tais como a equação RUSLE, 
podem auxiliar em práticas que tornem o uso do solo de maneira responsável e consequentemente 
sustentável. 

O município de Bela Vista do Paraíso, na região Norte Central do estado do Paraná, 
apresenta uma grande capacidade de produção agrícola, sendo que a mesma tem duas formações 
geológicas distintas, uma basáltica da formação Serra Geral (JKsg) e outra arenítica da formação 
Adamantina (Ka), devido a isso devemos dar grande importância a estes processos, visto seu 
diferencial de pedogênese, sendo importante estimar e modelar processos erosivos da região 
podem corroborar a melhor utilização dos solos e sua conservação. 
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Breve Referencial 
Bertoni e Lombardi Neto (2008) explicam que os processos erosivos quando presente em 

ambientes com cobertura vegetal e sem pressão de fatores antrópicos é denominado erosão natural 
ou geológica, se manifestando lentamente, sendo perceptível somente com o decorrer de longos 
períodos de atividade. Ainda segundo estes autores, a erosão antrópica ou acelerada é resultante 
da ocupação inadequada dos solos por atividades agrícolas ou urbanas, acelerando e 
intensificando os processos erosivos devido às condições induzidas ou modificadas pelo homem 
ao solo. 
 A erosão dos solos tem impactos negativos sobre o meio ambiente e pode levar à redução 
da produtividade das culturas, menor qualidade da água, redução dos níveis de água nos 
reservatório, inundações e destruição dos habitats (OH e JUNG, 2005). 

Bertoni e Lombardi Neto (2008) afirmam que o uso das equações empíricas para avaliar 
as perdas de solos em uma área cultivada são indispensáveis para a conservação do ambiente, tal 
qual a equação RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation). 

Demonstra-se a importância na utilização dos modelos matemáticos principalmente para 
conservação dos solos em função dos processos erosivos que ocorrem, onde a erosão é um 
processo de desagregação, deslocamento e deposição do solo em outro local, podendo chegar aos 
canais fluviais, acarretando assim no assoreamento dos rios, além de ser a principal causa do 
empobrecimento precoce das terras produtivas (ALBUQUERQUE et al., 2005; BERTONI e 
LOMBARDI NETO, 2008; SHIH e YANG, 2009; ARAGÃO et al., 2011) 

Considerações Finais 
Modelos matemáticos e dados estatísticos podem ser espacializados e consequentemente 

cartografados com o advento da evolução dos Sistemas Informações Geográficos, ou 
popularmente conhecidos como SIG’s. Esta evolução vem tornando cada vez mais estimulante a 
pesquisa geográfica, buscando-se assim cada vez mais a conservação dos solos de modo 
sustentável. 
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APLICATIVO GOOGLE MY MAPS 
 Leonardo Miranda Feriani154  
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Eixo Temático: Geotecnologias aplicadas à pesquisa geográfica 
 
RESUMO EXPANDIDO 

A importância do mapa digital para a sociedade se apresenta em vários aspectos, 
que vão desde a indicação de localidades até a medição de distâncias. É claro que são 
necessários mapas especificamente voltados para esse intuito, mas as ferramentas 
tecnológicas atuais, como o GPS, vêm facilitando esse processo, os mapas também 
ilustram e facilitam a observação de determinados fenômenos que ocorrem na superfície 
terrestre. 

Diante desta informação, este projeto parte do princípio que a igreja católica 
apresenta várias pastorais dentro do seu núcleo administrativo, estas atuando nas mais 
diversas áreas e regiões da cidade de Londrina. A Paróquia São Vicente de Paulo 
apresenta doze pastorais com a supervisão do administrador paroquial, assim não há um 
controle devido das atividades exercidas pelas pastorais e onde elas atuam e já atuaram, 
caracterizando um movimento pendular nas regiões da cidade de Londrina. O projeto a 
ser desenvolvido tem como proposta entender os movimentos pendulares, também serão 
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estudadas as experiências de paróquias e pastorais em outras cidades sobre a organização 
de mapas temáticos, uso do Google My Maps®, e técnicas de geoprocessamento.  

Os movimentos pendulares da população para trabalho ou estudo em município 
que não o de residência, ou bairros mais afastados de sua residência constituem uma 
informação que vem sendo empregada para captar dinâmicas territoriais, particularmente 
associadas à urbanização. (Adams, 1995). 

Em 2008 o My Maps foi atualizado sendo possível construir mapas pessoais, 
sobrepostos a camadas temáticas com um plano de fundo em que se sobrepõe vias de 
tráfegos e imagens de satélite. (BECHELLI, 2013) 

Desenvolvimento  
O Projeto se iniciará com a caracterização geral da cidade de Londrina e área de 

atuação das pastorais. Diante disto será feito o banco de dados a partir das entrevistas e 
caracterização prévia, adiante os dados serão transferidos para o Google My Maps. Com 
o banco de dados terminado, será possível a confecção dos mapas temáticos e utilização 
pela paróquia. 

Considerações Finais 
O objetivo final é que o administrador pastoral tenha controle das atividades 

desenvolvidas, em um ambiente geográfico, facilitando sua administração por meio dos 
mapas digitais. Pretende-se ao final expandir essa metodologia para as demais paróquias 
da cidade 
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REPRESENTAÇÃO ALTIMÉTRICA DE 
PRODUTOS DO SENSORIAMENTO REMOTO 

OBTIDOS COM PEQUENAS PLATAFORMAS NÃO 
TRIPULADAS (RPA) 

 
Agostinho Prado Alves Junior156 

Luciano Nardini Gomes157 
  

Eixo Temático: Geotecnologias aplicadas à pesquisa geográfica. 
 
 
RESUMO EXPANDIDO 
 
Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPA), conhecidas popularmente também como, “Drones”, 
têm permitido a obtenção de dados para estudos e pesquisas em diferentes áreas. RPA é termo 
adotado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC, 2018) que significa Remotely Piloted 
Aircraft – RPA. 
Existem diferenças conceituais e técnicas entre as RPA’s, sendo a principal delas o sistema 
aerodinâmico, que divide as mesmas em asa fixa e multirotor (SOUSA; SOUSA; COSTA, 2016). 
Outras diferentes classificações ainda podem ser utilizadas quanto ao peso e uso das mesmas 
(DECEA, 2018). 
Quanto ao sistema de navegação embarcado, dois tipos são encontrados no mercado, sendo o 
RPA’s com RTK (Real Time Kinematic) e sem RTK, denominadas RPA-SPS (Standard 
Positioning Service). Enquanto o primeiro permite a correção da posição em tempo real e o 
processamento das posições observadas, o segundo realiza a navegação utilizando somente os 
sinais abertos de uma ou mais constelações de satélites de navegação (GPS, GLONASS, Galileu, 
etc.). 
Entre os produtos obtidos com o uso de RPA’s, destacam-se dois, o ortomosaico e o modelo 
digital de elevação (MDE). O ortomosaico corresponde ao mosaico das ortofotos e, o MDE, a 
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imagem na qual cada pixel apresenta um valor relativo à altitude da superfície modelada 
(SOPCHAKI, 2016). 
Estes materiais servem de base para obtenção de medidas planimétricas e altimétricas, permitindo 
a aplicação desses resultados no planejamento urbano/rural, planeamento agrícola, atividades da 
mineração, monitoramento de barragens etc. Assim, o presente ensaio terá como intuito melhorar 
a qualidade altimétrica de produto do Sensoriamento Remoto obtidas com essas pequenas 
plataformas não tripuladas. (RPA).  
Dessa forma, o presente trabalho se justifica pela qualidade dos produtos obtidos, principalmente 
pela precisão, pois, as imagens em alta definição permitem identificar mais detalhamente a área 
de estudo. 
 
Desenvolvimento 
A presente pesquisa será dividida em cinco fases: 1) levantamento bibliográfico; 2) planejamento 
dos voos; 3) realização dos levantamentos; 4) processamentos dos dados e geração dos 
ortomosaicos e 5) análise de qualidade planimétrica. Será utilizado um RPA modelo Phantom 4 
– Professional. 
O processamento dos dados será executado no Software Agisoft PhotoScan. 
Considerações Finais 
A presente pesquisa pretende encontrar uma nova metodologia que permita melhorar a qualidade 
de representação altimétrica, a partir dos produtos produzidos com RPA’s. Para isso pretende-se 
realizar mais de um voo, pois assim permitirá comparar os produtos produzidos a partir do uso de 
dados de múltiplos voos. 
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O ELEMENTO FLÚOR NA PORÇÃO NORTE DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO DAS CINZAS-PR: SEU 

COMPORTAMENTO EM ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NO 
NORDESTE PARANAENSE 

 
Willian da Silva Santos158 (willian.geo2@hotmail.com) 

Prof. Dr. José Paulo Peccinini Pinese159 (pinese@uel.br) 
 

Eixo Temático: Desastres naturais e Geografia da saúde 
Resumo: A Geografia da Saúde de modo multidisciplinar tem agregado às geociências outros 
saberes e técnicas como a epidemiologia, odontologia e outros na caracterização de atributos que 
individualizam as diferentes localidades que demonstram ocorrências de manifestações 
prejudiciais ao bom funcionamento da fisiologia humana. A Geologia Médica tem buscado 
relacionar distintas morbidades à concentrações e carências de elementos químicos minerais 
essenciais e não essenciais oriundos de feições geológicas. O Flúor (F), elemento não essencial, 
tem demonstrado em diversas pesquisas que, em concentrações adequadas, promove uma 
satisfatória prevenção de cárie dentária e um bom desenvolvimento ósseo, porém, valores a partir 
de 1,5 mg/L são considerados propensos ao desenvolvimento da fluorose dentária, sendo o valor 
deste índice condicionado aos diferentes climas de cada região. O objetivo desta pesquisa é 
compreender o comportamento do elemento mineral flúor em águas subterrâneas dos 14 
municípios estudados por meio de amostragem e análise química de águas em poços subterrâneos 
outorgados pelos órgãos responsáveis. O resultado esperado será um produto cartográfico que 
sintetizará regiões anômalas de flúor e por fim áreas de atenção.   
 
Palavras-chave: Geografia da Saúde, Hidrogeoquímica, Fluorose  
Introdução 

A ciência geográfica tem como máxima sua capacidade de interpretar as relações 
naturais e sociais do espaço geográfico, logo, se permite também entender o arranjo destes 
elementos de forma horizontalizada entre o meio e a saúde humana. No Brasil há uma 
expansão e consolidação dos estudos em Geografia da Saúde, esta que abarca estudos 
como a ecologia das doenças e algumas outras abordagens, tendo por objetivo considerar 
as relações dinâmicas entre saúde e lugar, respondendo às demandas sociais.  
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Com o potencial de aperfeiçoar a perspectiva espacial e crítica do geógrafo, a 
Geografia da Saúde articula-se de maneira multidisciplinar agregando às geociências 
outros saberes como a Epidemiologia, Hidrologia, História, Economia, Geologia, 
Sociologia, Antropologia, Planejamento Urbano, Administração Hospitalar, 
Bioestatística, entre outras (BARROZO, 2011). Os fenômenos climáticos, geológicos, 
biológicos e outros atributos que individualizam as diversas localidades têm demonstrado 
expressivas ocorrências de manifestações prejudiciais ao bom funcionamento da 
fisiologia humana. Dentre essa vertente da ciência geográfica, a Geologia Médica tem 
buscado relacionar distintas morbidades à concentrações e carências de elementos 
químicos minerais essenciais e não essenciais oriundos de feições geológicas, sendo estes 
veiculados pelo ar, alimentos e sobretudo, pelo consumo de águas que, por contato direto, 
transportam concentrações variáveis destes elementos naturalmente.  

Estudos apoiados em técnicas da hidrogeoquímica permitem a análise e 
interpretação de níveis anormais destes elementos através da amostragem de águas 
superficiais e subterrâneas, possibilitando sua relação com determinadas doenças 
diagnosticadas pelo acúmulo destes no organismo.  Quando os teores dos elementos se 
expressam de forma anormal em concentração ou espacialmente nas amostragens de um 
determinado local é definido como anomalia geoquímica, ou seja, em parâmetros 
estimados anormais numa determinada localidade (LICHT, 1983). 

Silva et al. (2006) nos dão um exemplo clássico da Geologia médica na relação 
entre a alimentação – doença – água – geologia, o Iodo (I). O bócio endêmico e o 
cretinismo se manifestam na deficiência deste elemento no organismo humano além de 
outros agravos à saúde. Registrado em antigas civilizações como Grécia, Egito, China e 
Incas, manifesta-se naturalmente em locais específicos como topos de montanhas e 
porções continentais centrais (longe do mar).  

Os autores ainda exemplificam casos de contaminação pelo Arsênio (As) 
documentados em países como Bangladesh, Taiwan, China, Chile, Argentina e Brasil. A 
longa exposição a este elemento químico manifesta-se em danos a pele, na medula óssea, 
fígado, coração e no sistema nervoso. Por fim, afirmam que o Radônio (Rn), derivado do 
urânio, quando inalado traz consequências prejudiciais ao trato respiratório. Estima-se 
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20.000 casos de câncer no pulmão por ano nos Estados Unidos e no Reino Unido os casos 
ficam entre 2.000 a 3.000.  

Alguns outros exemplos demonstram impactos dos elementos químicos na 
fisiologia humana. Desequilíbrios de Cálcio (Ca) estão associados à fadiga muscular, 
anorexia, quadros depressivos, irritação e em casos severos fragilizam o sistema ósseo e 
interferem metabolicamente na vitamina K. Alterações de Magnésio (Mg) estão 
associadas a náuseas, insuficiência respiratória, sede intensa, dentre outros sinais e 
sintomas. Ingestão em excesso de Cobre (Cu) apresentam cefaleia, tonturas, diarreia e 
irritações oculares, bucais e respiratórias (WINTER, 1998 apud MINEROPAR, 2005).  

Dentre os minerais em solução hídrica, o Flúor (F), elemento não essencial, tem 
demonstrado em diversas pesquisas que, em concentrações adequadas, promove uma 
satisfatória prevenção de cárie dentária e um bom desenvolvimento ósseo. Segundo o 
Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde, valores a partir de 1,5 mg/L são 
considerados propensos ao desenvolvimento da fluorose dentária, sendo o valor deste 
índice condicionado aos diferentes climas de cada região, posto que altas temperaturas 
promovem um maior consumo de água diariamente, logo, um acumulo do elemento. Essa 
concentração no organismo a longo prazo tem sido relacionada a algumas doenças, dentre 
elas, em diferentes intensidades a ocorrência da fluorose. Diversos resultados sobre a 
relação anômala entre flúor e a fluorose no Estado do Paraná foram publicados 
comprovando este comportamento no organismo humano, a priori por Licht (200l), 
expondo análises a nível estadual dos indícios de concentração e detalhado por pesquisas 
recentes (PIRES, E. O. 2008, ALIEVI, 2012; NASCIMENTO, R. E. 2015; ROSS, A. 
2015). A fluorose se manifesta a princípio como fluorose dentária enquanto apresenta 
manchas brancas na dentição (Fig. 01) e pode evoluir em deformações ósseas no 
esqueleto humano.  Figura 03 Níveis de fluorose dentária 

    
Muito Suave Suave Moderado Severo 

  Fonte: Fluoridealert.org (2018) 
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 Os níveis de flúor em águas superficiais na porção Norte da bacia hidrográfica do 

Cinzas, na fração Nordeste do Estado do Paraná apresentaram na pesquisa de De Deus 
(2006), anomalias por altas concentrações do elemento (Fig. 02), além de haver relações 
entre as morbidades a ele atribuído, em especial a fluorose dentária.  

O método de adição do flúor à agua de consumo humano pautado em 
concentrações adequadas às já presentes na água é denominado fluoretação, este visa 
atingir níveis de fluoretos padronizados correspondentes à legislação no controle e 
precaução da cárie dental (RAMIRES; BUZALAF, 2007). Utiliza-se desse procedimento 
estrategicamente como principal forma de prevenir cáries por demandar um custo 
reduzido, maior alcance de distribuição atuando no cotidiano da população beneficiada 
(EMMERICH; FREIRE, 2003; BUENDIA, 1996). Contudo, fatores antagônicos aos 
benefícios deste método têm fomentado questionamentos sobre sua eficácia em relação 
aos prejuízos, sendo a fluorose dentária e óssea é um destes ônus. A desinformação deste 
procedimento médico toca em questões éticas pois não há concordância fisiológica de 
todos os organismos frente a uma padronização nas dosagens estabelecidas, havendo 
beneficiados e prejudicados.  Como reflexo disto observa-se uma resistência em diversos 
lugares do mundo na adesão da fluoretação (MONTEIRO; MIRANDA, 2003). 

É preciso, portanto, averiguar como se comporta as concentrações de flúor em 
águas aquíferas, visto que 8 dos 15 municípios analisados tem o abastecimento público 
captado em águas subterrâneas e 4 por captação conjunta - subterrânea e superficial 
(BRASIL, 2010).   

A formação geológica existente sob esta área é o contato da formação Serra Geral 
e a formação Botucatu. Informações litológicas sinalizam rica disponibilidades de flúor 
em rochas vulcânicas (MARIMON, 2006) assim, a utilização de águas subterrâneas por 
alguns municípios demanda uma investigação complementar sobre o comportamento do 
flúor em águas profundas.   

   A obtenção de água subterrânea para o suprimento de usos urbanos torna 
indispensável uma atenção a estudos sobre a composição e qualidade desta pois 
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representa o mais importante meio de vinculação entre a geoquímica das rochas e do solo 
à fisiologia humana (PIRES, 2005).  

Esta investigação encontra-se em andamento, porém justifica-se a importância de 
pesquisas científicas que visem alertar a população sobre o prejuízo em sua qualidade de 
vida mediante a estudos que demonstrem fatores de risco. A disseminação e prevalência 
de diversas doenças e outros males podem ser combatidas e mitigadas pelo conhecimento 
de forma integrada, junto à comunidade. 

 A obtenção de água subterrânea para o suprimento de usos urbanos torna 
indispensável uma atenção a estudos sobre a composição e qualidade desta pois 
representa o mais importante meio de vinculação entre a geoquímica das rochas e do solo 
à fisiologia humana (PIRES, 2005).  

Figura 04 Distribuição dos teores de flúor nas águas superficiais da Bacias hidrográficas do 
Nordeste Paranaense (2016). Fonte: De Deus (2016) 

 
   Esta investigação encontra-se em andamento, justificando-se a importância da 
pesquisa no alerta à população sobre o prejuízo em sua qualidade de vida mediante a 
estudos que demonstrem fatores de risco, aliás, sendo esta uma das principais missões da 
universidade. A disseminação e prevalência de diversas doenças e outros males podem 
ser combatidas e mitigadas pelo conhecimento de forma integrada, junto à comunidade.   

Busca-se como objetivo caracterizar os aspectos físicos da área de estudo, tendo 
como principal foco as relações entre a Geografia da Saúde, a geologia e seus atributos 
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na hidrografia subterrânea. Cartografar a origem do abastecimento hídrico de cada 
município e poços cadastrados através de dados obtidos pelos órgãos reguladores e enfim, 
a divulgação dos resultados à sociedade residente na área de estudo. Futuramente faz-se 
necessário complementar a pesquisa associando o comportamento anômalo do elemento 
flúor em águas subterrâneas e sua relação com a saúde humana, principalmente em 
manifestações da fluorose dentária em idade escolar outras doenças possivelmente 
relacionadas ao consumo de flúor em excesso.  
Desenvolvimento  

Para atingir os objetivos propostos tem-se realizado uma revisão bibliográfica 
acerca das bases teóricas que fundamentam a Geologia Médica e o cenário atual de 
pesquisas sobre o elemento químico flúor. Buscou-se em diversas fontes de dados 
georreferenciados e imagens orbitais para a distinção de atributos físicos da área, 
informações de origem de abastecimento hídrico de cada município analisado e na 
listagem de todos os poços tubulares outorgados disponíveis pela Águas Paraná, sendo 
estes para diversos fins (agricultura, abastecimento humano, dessedentação animal...), 
visa-se a elaboração de um mapa que auxiliará na futura coleta de amostras.  

É determinante conhecer previamente informações sobre a composição do solo, o 
comportamento dos aquíferos utilizados para o abastecimento, a dinâmica social dos 
municípios, seu uso, ocupação e sobretudo as características climáticas. Segundo a 
portaria nº 635 do Ministério da Saúde (1976), em conjunto com a Organização Mundial 
de Saúde, delimitam-se os limites de concentração do íon fluoreto em função da média 
das temperaturas máximas diárias, parâmetros esses que norteiam a dosagem da 
fluoretação nas águas de abastecimento (Tabela 01). Segundo esta portaria, a dosagem de 
flúor recomendada na fluoretação varia entre 0,6 a 1,7 mg/L no cenário de temperaturas 
em países tropicais.  

A média geral dos dados climáticos de todos os municípios analisados resultam 
em 27,1 ºC (INMET, 2018), dentro do intervalo segundo a normativa de 26,4 – 32,5ºC. 
Logo, tem-se os valores de no mínimo 0,6 a no máximo 0,8 mg/L na água de consumo da 
região analisada.  
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Posteriormente, a obtenção da água subterrânea começará pela coleta das amostras 
apoiadas em técnicas específicas e protocolos (CECOL, 2014), tendo como guia um mapa 
de localização dos poços disponíveis e a malha viária da região. Após identificação das 
amostras e suas coordenadas geográficas haverá o encaminhamento e análise no 
Laboratório de Análise Química (CCE-UEL) obtendo por fim, os valores de flúor.  

Tabela 02 - Limites recomendados para a concentração do íon fluoreto em função da 
temperatura média diária 

 
Fonte: Ministério da Saúde (1976) 

Posteriormente, a organização dos dados somados a localização geográfica dos 
pontos de coleta será construído um banco de dados, sendo assim, possível a elaboração 
do produto cartográfico necessário para visualizar as áreas de anomalia geoquímica. Para 
isso, serão utilizadas técnicas de análise geoespacial (interpolação) e georreferenciamento 
validados por um Sistema de Informação Geográfica – SIG, para enfim desempenhar-se 
uma interpretação dos resultados referentes às temperaturas máxima da região e à 
pesquisa já citada anteriormente na composição de áreas de atenção, para efeito de 
correção da fluoretação se necessário e outros diagnósticos.   

A área de estudo é composta por 14 municípios (fig. 03) pertencentes a porção 
nordeste do Estado do Paraná, sendo estes: Abatiá, Andirá, Bandeirantes, Barra do Jacaré, 
Cornélio Procópio, Guapirama, Itambaracá, Jacarezinho, Jundiaí do Sul, Nova Fátima, 
Ribeirão do Pinhal, Santa Amélia, Santa Mariana e Santo Antônio da Platina.  
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Segundo Brasil (2010), estes municípios demandam recursos hídricos total ou 

parcialmente do baixo curso da bacia hidrográfica do Cinzas de origem subterrânea, 
superficial ou mista. 

Resultados preliminares 
Inicialmente, a pesquisa parte de dados já obtidos em águas superficiais na mesma 

área de estudo, sugerindo hipóteses para parâmetros anômalos de flúor, há, portanto, uma 
necessidade investigativa sobre o cenário em águas subterrâneas. A região do Nordeste 
paranaense apresentou em águas superficiais dosagens acima dos valores máximos 
recomendados, especialmente nos municípios de Jundiaí do Sul e Santo Antônio da 
Platina e Jacarezinho, ainda que estes municípios tenham sua captação de abastecimento 
público por origem mista e subterrânea, justificando enfim, uma lacuna da caracterização 
hídrica da região.  Estes prévios resultados sugerem hipótese sobre a existência de um 
cinturão anômalo que se sobrepõe ao contato das formações geológicas Serra Geral e 
Botucatu, estas primeiras, rochas vulcânicas associadas à acúmulo e disponibilidade de 
flúor naturalmente, além de confinarem importantes mananciais de abastecimento público 
da área estudada.  

Figura 5 Mapa de localização da área de estudo. Municípios da porção norte da Bacia Hidrográfica do Cinzas – 
PR e Origem de captação de água no abastecimento urbano (2018) 
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O valor máximo recomendado para a região resulta em VMR=27,1 mg/L. Esta 
medida balizará os teores de flúor nas águas subterrâneas podendo posteriormente 
classificar as águas subterrâneas de abastecimento em satisfatória, insatisfatória e em 
estado de anomalia geoquímica.  

Os dados secundários obtidos pelas internações e entradas de atendimento médico 
entre os últimos dez anos (2008-2018) na plataforma online DATASUS, expõe 
quantitativamente as possíveis morbidades causadas pela ingestão excessiva de flúor, se 
apresentam conforme o gráfico 01.  Nota-se que ao considerar as morbidades tendo como 
causa ou contribuição significativa do elemento em demasia nas águas de abastecimento, 
supostamente essa disponibilização deveria localizar-se nas proximidades de Jacarezinho, 
Santa Mariana, Santa Amélia, Cornélio Procópio e Abatiá, que caracterizam nesta ordem 
a ocorrência do total de casos notificados nos dez anos analisados.   

Gráfico 1 Prevalência de patologias apontadas como possíveis efeitos nocivos do flúor Faixa 
etária acima de 20 anos por 1000 habitantes (Jan/2008-Jun/2018) 

 

 
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 

A neoplasia óssea e relacionada à cartilagem articular tem maior expressividade 
manifestada no município de Santa Amélia numa taxa de 1,84.  
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A infertilidade feminina segundo os dados coletados se destaca apenas no 
município de Itambaracá, tendo a prevalência de 0,15. Município este que em pesquisas 
anteriores já foi configurado como um cenário natural de flúor em excesso. O mesmo 
município também é o que possui a maior taxa de insuficiência renal na região – 14,50, 
seguido dos municípios de Nova Fátima 13,26 e Ribeirão do Pinhal 12,94.  

Na categoria ‘outras doenças do fígado’ e ‘outros transtornos tireoidianos’ 
destaca-se o município de Jacarezinho 10,48 e 0,69 respectivamente. 

Jundiaí do Sul, Santa Amélia e Cornélio Procópio lideram a prevalência de casos 
de ‘Outros transtornos dentes e estruturas de suporte’, sendo no primeiro município a taxa 
de 0,29.  

Para qualificar a compreensão espacial destes registros sobre a saúde, elaborou-se 
um mapa de distribuição destes resultados totalizados (figura 4). 

Antecipadamente, pautando-se apenas nos dados quantitativos adquiridos e de que 
estas morbidades de fatos são ocasionadas pelo elemento, é notável que a configuração 
especial dessas doenças juntas além de não apresentarem um padrão, nada retratam as 
hipóteses prévias de que a linha de contato entre as formações do SASG e SAG fornecem 
flúor em valores anômalos.  

Jacarezinho Santa Amélia e Abatiá estão entre os cinco primeiros municípios que 
apresentam o maior montante de casos, sendo estes os que utilizam a água subterrânea 
como fonte de abastecimento, os outros dois municípios Cornélio Procópio e Santa 
Mariana tem como origem de captação as águas superficiais, portanto sem muita relação 
também o flúor em águas subterrâneas.  
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Figura 4 Mapa da Prevalência de patologias apontadas como possíveis efeitos nocivos do flúor 
Faixa etária acima de 20 anos por 1000 habitantes (Jan/2008-Jun/2018) 

 
Fonte: DATASUS (2018). Org. Santos, W. S. (2018) 

 
Após a coleta de campo e análise dos dados haverá condições de concluir qual o 

comportamento do elemento flúor nos sistemas aquíferos de abastecimento, sua relação com 
alguma(s) morbidade associada e as configurações geológicas da região. Os resultados até aqui 
obtidos são hipóteses prematuras sobre os resultados finais.  

  Considerações Finais  
Numa esfera multidisciplinar, a aglutinação dos saberes da Geografia e da 

Geologia, diversificam o olhar acerca do consumo da água, ambiente e concentração 
anômala de elementos químicos. O apoio a hidrogeoquímica trará como resultado 
aspectos da identidade hídrica dos municípios. Propostas como o uso de geoindicadores 
como instrumento regulador da potabilidade e qualidade da água e equilíbrio geoquímico 
visam gerar implicações a serem praticadas aos gestores públicos, cooperar num 
planejamento mais acertado à cada realidade, tornar mínimo o impacto do meio ambiente 
seja ele antrópico ou não sobre a saúde coletiva e ambiental, e, como produto final, pensar 
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quais condições socioeconômicas e ambientais estão por trás de determinadas 
enfermidades.  

Torna-se evidente a contribuição científica na pesquisa e divulgação do padrão 
distributivo das anomalias de flúor na área proposta, agregando informações que podem 
impactar diretamente na saúde da população, além de contribuir na compreensão 
geográfica das relações entre a água, geologia e a saúde humana.  
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RESUMO EXPANDIDO 

 
O presente trabalho tem o propósito de realizar um estudo comparativo entre 

destinações turísticas, Costa Verde e Mar- SC e Região Turística Litoral do Paraná. As 
destinações se encontram em áreas suscetíveis a desastres em função das características 
físicas, possuindo um histórico de intempéries proporcionando prejuízos ao setor do 
turismo. Devido essas características, as destinações turísticas se desenvolveram em áreas 
com grande potencial a desastres podendo desestruturar toda a dinâmica do setor. 
A PROBLEMÁTICA DOS DESASTRES EM DESTINAÇÕES TURÍSTICAS. 

Observa-se um número crescente de catástrofes e crises que afetam o setor do 
turismo, como incidentes naturais influenciados pela ação humana (FAULKNER, 2001). 
No Brasil, as destinações turísticas Costa Verde e Mar/SC e a Região Turística Litoral do 
Paraná sofreram com a efetivação dos desastres. As destinações foram afetadas por um 
alto índice pluviométrico, ocasionando desastre sem precedentes, em função da 
vulnerabilidade ambiental existentes em municípios das destinações turísticas, como 
enfatizam (ROCHA, MATTEDI, 2016), provocando: deslizamentos de terras, enchentes 
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e alagamentos. Na destinação Costa Verde e Mar, devido a suscetibilidade às intempéries 
e as características geológicas, a região sofreu com as interferências relacionadas a fatores 
climáticos, “como o excesso de chuvas e também em virtude gestão ambiental inadequada 
praticada pelos municípios” (ESTADO DE SANTA CATARINA, 2009, p. 9). 

Já na Região Turística Litoral do Paraná, foi atingida por um evento extremo 
devido ao grande índice pluviométrico que afetou a região durante poucos dias, 
provocando muita destruição nos municípios. Em um período curto, “a estação de 
Morretes registrou 537mm de chuva. Estes volumes são superiores a média histórica para 
o mês de março, que fica entre 250 e 350mm nas duas cidades” (LOPES; SOUZA, 2012, 
p. 3).  

O turismo nessas regiões vem crescendo vertiginosamente, atraindo centenas de 
turistas, em prol da infraestrutura e dos recursos naturais e culturais. Porém, os hazards 
referentes à vulnerabilidade ambiental se tornou essencial para a efetivação de 
intempéries nessas destinações, provocado pela associação de extremos climáticos, 
associados com fator antrópico, causando prejuízos para o setor do turismo. 
Considerações Finais  

O estudo busca identificar novos fatores de vulnerabilidade e de suscetibilidade a 
desastres, além de identificar possíveis impactos no turismo. A pesquisa visa avaliar as 
políticas adotadas nas destinações contra os desastres, bem como na implementação de 
ações contra novos fenômenos. Objetiva-se contribuir para elaboração de políticas de 
planejamento e gestão, como por exemplo, plano de mitigação e de resiliência em 
destinações turísticas que possuiu vulnerabilidade a intempéries, preparando destinos 
turísticos para lidar contras as vulnerabilidades a desastres. 
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RESUMO EXPANDIDO 
  

As águas superficiais e subterrâneas, tem recebido atenção especial das agências 
reguladoras e de seus usuários, devido a negligência reinante no tocante a contaminações 
naturais ou artificiais. Isso representa sérios riscos à saúde coletiva. Sabe-se que valores 
anormais naturais de determinados elementos têm sido rotineiramente assinalados 
(PINESE et al, 2017). Levando como mote principal a qualidade da água, em suas 
variadas fontes e formas, e suas interações com riscos à saúde coletiva, o presente 
trabalho, pretende apresentar parte do desenvolvimento dessa pesquisa.  

Desse modo, o objetivo principal é contribuir com o conhecimento da qualidade 
da água, relacionando com a saúde coletiva, através dos índices de fluoreto na água 
consumida 17ª Regional de Saúde do Paraná (17RS) e a ocorrência de fluoroses dentárias 
e ósseas. No desenrolar das investigações, percebeu-se que a gestão dos dados da 
qualidade da água na regional não é realizada de forma satisfatória e esse fato é aqui 
abordado. 

 

                                                           
162Doutorando no curso de Pós-graduação em Geografia. Universidade Estadual de Londrina. 

diegovilaguimaraes@gmail.com 
163Professor Doutor, do Departamento de Geociências – Universidade Estadual de Londrina – 

pinese@uel.br 



IX SIMPÓSIO PARANAENSE DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA FÓRUM REGIONAL DA ANPEGE – REGIÃO SUL “Ciência e Pesquisa Geográfica na Perspectiva Sul Brasileira” 
14 a 16 de Novembro de 2018  

Desenvolvimento  
Através da parceria com ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), percebeu-

se que a gestão dos dados da qualidade da água na 17RS não é realizada a contento, principalmente 
quanto à espacialização dos dados coletados, fato que dificulta a criação de um banco de dados 
confiáveis em relação à qualidade da água na região, o que por si já representa um risco à saúde 
local. 

A ANVISA permitiu acesso a 18.541 análises de amostras coletadas nos 21 municípios 
da 17ªRS entre os anos de 2014 e setembro de 2017, dessas somente 1.591 tinham coordenadas 
geográficas conhecidas. O acesso às informações se deu através do SISAGUA (Sistema de 
Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano), um banco de dados 
informatizado que gerencia as analises de água realizadas no Brasil.  Nele se observou a 
preocupante falta de confiabilidade das informações espaciais, pois ao serem espacializadas, as 
amostras se posicionaram fora dos limites da 17RS e até mesmo fora do Estado do Paraná, o que 
traz mais dúvidas quanto a possibilidade de uma gestão integrada sobre a qualidade da água.  

Segundo Lorenzetti1 et al,  
É recorrente a constatação de que a gestão em saúde ainda está ancorada 
em métodos e estratégias tradicionais(...) E que construir novas formas 
de gestão na área da saúde, fundadas na participação, práticas 
cooperativas e interdisciplinares (...), permanece como desafio (2014, 
p.418).  

O trabalho de conscientização que está sendo realizado em conjunto com a 
ANVISA regional e os técnicos que coletam as amostras nos municípios, pode ser uma 
alternativa interdisciplinar para a melhoria da gestão dos dados sobre a água na 17RS. 

 

Considerações Finais  
O presente trabalho demonstra que parte da gestão integrada da qualidade da água 

na 17RS não está sendo realizada a contento, visto que das amostras coletadas nos últimos 
4 anos apenas 8,58% apresentaram espacialização confiável para uso nos levantamentos 
em saúde coletiva. 
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DESASTRES NATURAIS NA ÁREA URBANA DE 
PARANAVAÍ – PR 

 
Edilaine Valéria Destefani164 

Marta Luzia de Souza165 
 
Eixo Temático: Desastres naturais e Geografia da saúde 
 
RESUMO EXPANDIDO 

 
Os desastres naturais caracterizados como inundações, erosões e deslizamentos 

são processos que ocorrem naturalmente ou induzidos pelo homem de ocorrência mais 
localizada e que expõem pessoas há uma situação de risco (TOMINAGA et al., 2009).  

O objetivo desse trabalho é levantar e classificar os tipos de desastres que ocorrem 
na área urbana de Paranavaí. 

O município de Paranavaí está localizado na mesorregião noroeste paranaense. A 
cidade consta com 77.733 habitantes considerada como de pequeno porte segundo o 
aspecto quantitativo populacional (IBGE, 2010). 

A relevância deste trabalho é mostrar que os fenômenos naturais com repercussão 
em desastres ambientais não são de ocorrência apenas em cidades de grande e médio 
porte, mas que é muito mais frequente do que se pensa em cidades pequenas. 

A metodologia utilizada envolveu pesquisas bibliográficas do tema e informações 
sobre os desastres a partir de reportagens televisivas exibidas pelo Jornal Paraná TV da 
RPC de 06/2013 a 02/2018, obtendo-se informações dos tipos de eventos, locais de 
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ocorrência e estragos ocasionados. A classificação dos tipos de desastres foi realizado 
segundo Tominaga et al. (2009). 

 
Desenvolvimento 

Os títulos das reportagens da RPC fornecem uma noção dos fatos e consequências 
ocorridas durantes esses eventos naturais considerando o referido período de 06/2013 a 
02/2018 (tabela 1).  
Tabela 3 - Levantamento das reportagens televisivas relacionadas com desastres 
naturais – período de 06/2013 a 02/2018. 

Data das 
reportagens Títulos das reportagens 

11/06/2013 Ruas ficaram alagadas em Paranavaí depois de chuva 
05/11/2014 Chuva forte alaga ruas de Paranavaí 

30/03/2015 Enxurrada leva asfalto e alaga região do cemitério em Paranavaí 
12/01/2016 Enxurrada invade casas e cratera chega aos quintais em Paranavaí 
01/02/2017 Água invade o estádio de Paranavaí durante temporal 
07/02/2017 Uma semana após temporal, famílias de Paranavaí tentam consertar os 

estragos 
18/01/2018 Várias ruas ficam alagadas com novo temporal em Paranavaí 
08/02/2018 Moradores reclamam de condições de ruas após as chuvas 

Fonte: Jornal RPC (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).  
Disponível em: <http://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/paranatv>.  

Org.: Da Autora (2018). 
Verificou-se nos títulos e, “nas imagens das reportagens”, os danos causados à 

população: perturbações para a circulação das pessoas e veículos, destruição do asfalto 
de ruas e até mesmo calçadas de diversas localidades da cidade, alagamentos com perdas 
materiais entupimento de bueiros, surgimento de erosões e o aumento de várias erosões 
já existentes por deslizamento de massa, etc.  



IX SIMPÓSIO PARANAENSE DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA FÓRUM REGIONAL DA ANPEGE – REGIÃO SUL “Ciência e Pesquisa Geográfica na Perspectiva Sul Brasileira” 
14 a 16 de Novembro de 2018  

Sendo assim, os desastres que ocorrem podem ser classificados como 
meteorológicos (chuvas torrenciais), hidrológicos (ocorrência de enxurradas e 
alagamentos) e geológicos (tipo de solo de fácil erosividade hídrica com formação e 
ampliação de erosões e deslizamentos de massa). 

 
Considerações Finais 

Os problemas apontados refletem preliminarmente como causa os fenômenos de 
ordem natural, mas que são agravados por ação antrópica como o planejamento e uso do 
solo urbano e periurbano inadequado. Isso mostra a necessidade de estudos específicos 
para que ações sejam implantadas para minimizar tais problemas, principalmente, em 
áreas de expansão urbana de Paranavaí. 
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Eixo Temático: Desastres Naturais e Geografia da Saúde   
  
RESUMO EXPANDIDO 
  

O IVS – Índice de vulnerabilidade de saúde consiste basicamente em um modelo 
matemático que incorpora variáveis sociais e de saneamento básico, com o intuito de 
verificação do grau de vulnerabilidade de saúde em um município. Este índice foi 
originalmente proposto pela Secretaria de Saúde do Município de Belo Horizonte (MG) 
no ano de 1998.  

O Projeto de Pesquisa apresentado ao programa de pós-graduação a nível de 
mestrado em geografia da Universidade Estadual de Londrina propõe a aplicação deste 
mesmo modelo de IVS para o município de Londrina, partindo da hipótese de que o IVS 
proposto para Belo Horizonte possa não representar a vulnerabilidade de saúde para a 
realidade de outros municípios. Neste sentindo a metodologia proposta permeia a 
utilização de recursos técnicos e metodológicos inerentes a estatística e ao 
geoprocessamento. A base de dados, de caráter secundário, como a base cartográfica 
digital a ser utilizada para mapeamento dos resultados, são gratuitas e disponíveis no 
banco de dados do censo demográfico do IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE 
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (2010).  
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Desenvolvimento  
A partir da definição de oito variáveis que permeiam as condições de 

atendimento da população quanto aos serviços de saneamento básico (abastecimento de 
água, esgotamento sanitário e coleta de resíduos sólidos) e condições socioeconômicas 
(renda média e de até meio salário mínimo, analfabetismo, raça, razão domicilio 
população) técnicos do município de Belo Horizonte se reuniram e atribuíram pesos a 
cada variável, estas foram então distribuídas em uma equação e ponderadas para o 
estabelecimento do IVS (PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 2012).  

A utilização de recursos subjetivos para atribuição de pesos pode gerar 
resultados que não representem a realidade de um município. Uma proposta de ferramenta 
e analise alternativa é a análise fatorial.  Este método foi desenvolvida por Spearman em 
1904. De acordo com Manly (2008) a análise fatorial descreve um conjunto básico de 
variáveis em termos de um número reduzido de índices ou fatores. Na prática, a análise 
fatorial nos permite chegar a cargas fatoriais especificas para cada variável, onde 
podemos inferir a ordem de participação (“peso”) de cada variável em um universo de 
dados.  

Na ciência geografia este recurso foi frequentemente utilizado na década de 
1970, no período conhecido na ciência como Geografia Quantitativa. As aplicações 
restringiam-se a estudos da geografia urbana e econômica. Conforme Clarck et al (1974) 
a análise fatorial, mostrava-se adequada para o procedimento de avaliação de variáveis 
devido sua característica de parcimônia. 

 
Considerações Finais  

A partir da aplicação e análise do modelo estatístico fatorial, pretende-se 
estabelecer possíveis direcionamentos comparativos que permitam atender ao objetivo 
principal proposto na pesquisa. O estudo deve contribuir para um melhor entendimento 
quanto a construção de um índice nesta categoria.  

Referências  
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EM MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR 
 

MOSCONI, Luciane 
MARTINS, Vanda Moreira 
RINALDI, Alcides Ricieri 

Eixo Temático: Geoturismo, geoconservação e geobiodiversidade  
Resumo: Este trabalho teve por objetivo principal, indicar áreas de fragmentos florestais para a 
criação de Unidade de Conservação no município de Marechal Cândido Rondon, Paraná, uma 
vez que ecossistemas florestais do Bioma da Mata Atlântica são cada vez mais raros devido a 
alteração provocada pelo homem. Para incentivar a conservação, foram estabelecidas iniciativas 
como o PSA, pioneiro no Paraná por meio do ICMS Ecológico. Mesmo com este estímulo 
financeiro, muitos municípios ainda são desprovidos de UC, como é o caso do município de 
Marechal Cândido Rondon-PR. Para solucionar esta problemática é importante identificar   as 
áreas potenciais para a criação de RPPN nesse município, avaliar   a importância e delimitar os 
fragmentos florestais, bem como analisar a estrutura e a conectividade funcional entre eles. Com 
a análise de imagens de satélite foi possível identificar os remanescentes florestais e as florestas 
secundárias, sua distribuição espacial, a estrutura e a funcionalidade dos fragmentos florestais e 
afirmar que existem áreas potenciais para a conservação da biodiversidade e o estabelecimento 
de UC no município de Marechal Cândido Rondon, indicando as RPPN como categoria para estas 
UC. 
Palavras-chave: Unidade de Conservação, Remanescente Florestal, Fragmentos Florestais. 
Introdução  

O território do município de Marechal Cândido Rondon-PR está inserido na região 
Oeste do Paraná sob domínio do Bioma Mata Atlântica, um dos hotspots168 para a 
conservação da biodiversidade (MYERS et al., 2000). Ali, o ecossistema predominante é 
o da Floresta Estacional Semidecidual, associado com parte da ecorregião das Florestas 
do Alto Rio Paraná (DI BITETTI et al., 2003) ou Mata Atlântica Subtropical (Maack, 
2002). Os remanescentes naturais desta região são de elevada importância para a 
conservação da natureza, já que restam apenas 3% do total que antes existia (DI BITETTI 
et al., 2003).  Características favoráveis para a produção agrícola e a extração de recursos 
naturais fizeram com que a vegetação da região Oeste do Paraná fosse desmatada, a partir 
de 1950, em cerca de 97% (LOPES, 2004). 

Mesmo diante da importância, expressa em Leis Ambientais da conservação dos 
remanescentes de ecossistemas naturais para a manutenção da qualidade de vida humana, 
                                                           
168 Na tradução direta significa “pontos quentes”. São considerados hotspots, áreas com no mínimo 1500 
espécies endêmicas e que já tenham perdido mais de ¾ de sua vegetação original. 
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dos acordos internacionais e da legislação nacional e estadual sobre o tema, ainda existem 
muitas regiões do país, com importantes áreas para a conservação, que são desprovidas 
de Unidade de Conservação (UC), como é o caso do município de Marechal Cândido 
Rondon (IAP, 2017; DIAS, 2010). A conservação de remanescentes florestais por meio 
das UC é fundamental no contexto produtivo humano, pois permite a manutenção dos 
serviços ambientais (TORNQUIST e BAYER, 2009) e, portanto, uma garantia de 
manutenção da qualidade de vida humana (UICN et al., 2011).  

Considerando o contexto acima e: a) que o município de Marechal Cândido 
Rondon possui importantes remanescentes de Florestas Estacional Semidecidual em seu 
território; b) a relevância socioambiental dessas áreas naturais e; c) o incentivo para o 
estabelecimento de UC no Estado do Paraná, buscou-se indicar áreas potenciais para o 
estabelecimento de UC em Marechal Cândido Rondon - Paraná. Para isso, foi necessário 
conhecer a paisagem do município e o contexto de conservação regional atendendo aos 
seguintes objetivos:  

Objetivo 1 – Identificar os remanescentes florestais e delimitar as florestas 
secundárias no território do município de Marechal Cândido Rondon; 

Objetivo 2 – Avaliar a importância dos fragmentos florestais para a conservação 
da biodiversidade a nível regional, identificar a sua estrutura, conectividade funcional e a 
distribuição espacial dos mesmos no território municipal. 
Materiais e métodos 

As análises e interpretações foram realizadas com o apoio dos materiais, 
procedimentos e métodos descritos a seguir. 
Identificação dos remanescentes e dos fragmentos florestais existentes em Marechal 
Cândido Rondon  

Nesta etapa foi adotada a seguinte terminologia: a) remanescentes florestais para 
as áreas de floresta nativa existentes no ano de 1978 e em 2012 e 2014; b) florestas 
secundárias para as áreas de floresta nativa presentes nos anos de 2012 e 2014, mas que 
não existiam em 1978; e c) fragmentos florestais quando se tratar do conjunto florestal 
que inclui remanescentes florestais e florestas secundárias. 

Para atender a um dos objetivos do trabalho, foi realizado um comparativo 
temporal entre as imagens de satélite do município dos anos de 1978, 2012 e 2014. As 
imagens de satélite utilizadas como base de obtenção dos dados de vegetação florestal 
(remanescentes e fragmentos florestais) foram obtidas do catálogo de imagens de satélite 
Landsat (14/03/1978) do INPE e do satélite RapidEye (2012 e 2014) do catálogo de 
imagens do MMA. 
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Ao considerar o histórico de imagens de satélites da região, constatou-se que o 
programa de imagens Landsat foi pioneiro na obtenção de imagens das caraterísticas 
fisiográficas da área de estudo. Este programa teve início em 1972, mas a imagem com 
qualidade, utilizada na pesquisa, só foi disponibilizada com a segunda missão deste 
programa, o Landsat 2, que se iniciou no ano de 1975 (NORTHROP, 2015). Trata-se da 
imagem do Landsat 2, obtida em 14 de março de 1978, cuja órbita é 240-077. A escolha 
desta imagem como a referência temporal deveu-se a boa qualidade visual em relação aos 
períodos e datas anteriores. Além disso, a referida imagem representa uma fase posterior 
à retirada de boa parte da cobertura vegetal nativa que existia no município e que foi 
intensificada na década de 1960 (MORESCO, 2007). Esta imagem Landsat foi referida, 
neste trabalho, como Landsat 1978. 

Para a etapa de comparação das diferentes imagens e obtenção dos dados das áreas 
de florestas mais recentes (2012 e 2014) foram selecionadas as imagens de satélite 
RapidEye (com resolução espacial de 5 m) obtidas entre os anos de 2012 e 2014 e que 
pertencem as órbitas 2127626, 2127627, 2127726, 2127727, 2127826, 2127827 e 
2127802. As imagens selecionadas foram tomadas nos meses de julho ou nos meses de 
outubro, pois facilitam a classificação dos elementos observados uma vez que, nos meses 
de julho e outubro dos anos de 2012-2014, a maior parte do solo estava sem cobertura 
verde nas áreas agrícolas em decorrência do término da colheita. Isto facilitou a 
identificação dos ambientes florestais. As imagens dos anos de 2012 e 2014 foram 
compostas em uma única imagem para a análise dos elementos selecionados, a qual 
passou a ser denominada, neste trabalho, como RapidEye 2012-2014. Da área total das 
mo imagens de satélite, se analisou apenas aquela abrangida pelos limites políticos do 
território Rondonense (área de estudo). 

Para formar os layers das áreas de remanescentes florestais e de áreas que não são 
remanescentes florestais, a imagem Landsat 2 foi transformada em Geotiff de tons de 
cinza no ArcGis 10.4 © e fusionada para apenas uma banda. Com a variação dos tons de 
cinza, foi possível a padronização binária desta imagem para 1 e 2 no programa Guidos 
Toolbox 2.6, em que, 1 equivale aos dados de fundo ou Background (áreas que não são 
remanescentes florestais) e 2 equivale aos dados de frente ou Foreground (áreas de 
remanescentes florestais). Desta forma foi possível obter a informação dos setores do 
território municipal recobertos por remanescentes florestais nativos não removidos até 
1978.  

Para formar os layers dos fragmentos florestais, o conjunto de imagens RapidEye 
dos anos de 2012/2014 foi analisado pela ferramenta de Desvio Médio do Segmento do 
ArcGis 10.4 ©. Com esta ferramenta foi possível a padronização binária das imagens para 
1 e 2, em que que 1 equivale aos dados de fundo ou Background (áreas que não são 
floresta) e 2 equivale aos dados de frente ou Foreground (área de floresta). Desta forma, 
foi obtida a informação dos fragmentos florestais existentes no município, ou seja, os 
dados de floresta obtidos na imagem RapidEye 2012 e 2014.  
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Os layers produzidos a partir da imagem Landsat/1978 foram comparados aos da 
imagem RapidEye/2012-2014 com auxílio do Foreground Area Density (FAD), do 
programa Guidos Toolbox 2.6 ©, que indica a porcentagem de redução florestal (FG) e 
permite comparar as áreas florestais presentes nas duas imagens. 

A partir da delimitação dos remanescentes florestais existentes em 1978 e dos 
fragmentos florestais existentes em 2012-2014 foi possível extrair as áreas ocupadas por 
remanescentes florestais e por florestas secundárias em 2012-2014, bem como as áreas 
de floresta removidas entre 1978 e 2012-2014 e a porcentagem de remoção nos limites 
do município de Marechal Cândido Rondon. 
Distribuição dos remanescentes e dos fragmentos florestais 

Para verificar a distribuição e o número de remanescentes e de fragmentos 
florestais existentes em Marechal Cândido Rondon, seu território foi dividido em seis 
(06) setores de agrupamentos de sub-bacias hidrográficas: setor (1) da bacia hidrográfica 
do rio Paraná (11.392 ha); setor (2) das bacias hidrográficas das sangas Piacuê, Porã, 
Ajuricaba e rio Curvado (11.796 ha); setor (3) das bacias hidrográficas das Sangas São 
Luiz, Belmonte e Guavirá (13.672 ha); setor (4) das bacias hidrográficas dos rios Quatro 
Pontes e Guaçu (8964 ha); setor (5) da bacia hidrográfica do rio Arroio Fundo (11.520 
ha); e setor (6) das bacias hidrográficas dos rios Marreco e São Francisco Verdadeiro 
(17.522 ha). Isto permitiu regionalizar a mensuração das métricas estruturais, funcionais 
e suas análises, o que facilitou a identificação das áreas prioritárias para a conservação no 
interior do município. 
Análise estrutural dos remanescentes e dos fragmentos florestais 

Nos seis setores, a análise estrutural da cobertura florestal existente em 1978 
(remanescentes florestais) e 2012-2014 (fragmentos florestais) seguiram as métricas de 
paisagem disponibilizadas pela extensão Path Analyst 5.2 © para o ArcGis 10.4 ©. Entre 
as diversas métricas fornecidas pelo programa, foram selecionadas, conforme Pirovani et 
al. (2014) e Juvanhol et al. (2011), as seguintes: 
a) NumP – Número de remanescentes e fragmentos florestais; 
b) MedPS – Tamanho médio dos remanescentes e fragmentos florestais; 
c) TE – Perímetro total de borda dos remanescentes e fragmentos florestais; 
d) MPE – Média do perímetro de borda dos remanescentes e fragmentos florestais, obtida 
pela razão entre TE e NumP (Te/NumP); 
e) ZLAND – Porcentagem de área ocupada pelos remanescentes e fragmentos florestais 
no setor; 
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f) MSI – Forma da área ocupada pelos remanescentes e fragmentos florestais. Esta foi 
obtida por meio da soma do perímetro de cada borda, dividida pela raiz quadrada da área 
dos segmentos florestais (em ha) e dividido pelo número de segmentos florestais. MSI é 
igual a 1 quando a forma é constituída para um único quadrado, ou seja, que esteja 
compactada ao máximo e aumenta gradativamente com o aumento da irregularidade das 
áreas florestais nos setores. 

Além dessas métricas foi incluído o tamanho da maior área florestal (TMR) para 
cada setor. 
Análise funcional dos remanescentes florestais e dos fragmentos florestais 

Para o desenvolvimento da análise funcional, ou seja, da conectividade funcional 
dos fragmentos florestais na imagem RapidEye 2012-2014, se fez uso da ferramenta de 
Análise Morfológica de Padrões Espaciais (MSPA) do programa Guidos Toolbox 2.6 ©, 
que incluiu: o parâmetro de conectividade (8 pixels), transição (1); o Intext ou análise 
interna das áreas florestais (1) e a largura da borda (1) (VOGT, 2018). Foi considerado o 
total de 8 pixels com resolução de 5 m por pixel, que totalizou um efeito de borda teórico 
de 40 m (PRIMACK e RODRIGUES, 2001) para as florestas Estacionais Semi-deciduais 
do Estado do Paraná. 

A análise MSPA interpreta os dados binários que permitem a visualização dos 
elementos da paisagem descritos como 1) núcleo ou centro da floresta; 2) borda de 
floresta; 3) borda de perfuração; 4) ilha; 5) laço; 6) ramo; 7) corredor; 8) área de 
perfuração; 9) borda aumentada e 10) background (SOILLE E VOGT, 2009; LIMA, 
2014). Esta análise foi realizada para o território municipal e, posteriormente, para cada 
um dos seis (06) setores citados acima, o que permitiu verificar a distribuição, a estrutura 
e a funcionalidade dos fragmentos florestais existentes em Marechal Cândido Rondon e 
demonstrar a importância destes para a conservação da biodiversidade. 
Resultados  

Com base nos objetivos deste trabalho e nos materiais e métodos necessários para 
o seu desenvolvimento, foram obtidos importantes resultados sobre a criação de RPPN 
no município em questão. 
Comparação das imagens de satélite e identificação dos remanescentes florestais e dos 
fragmentos florestais existentes em Marechal Cândido Rondon-PR. 

A análise e a interpretação da imagem digital Landsat 1978 permitiu identificar a 
existência de 4.438 ha de florestas remanescentes da Mata Atlântica em Marechal 
Cândido Rondon. Estes remanescentes florestais ocupavam 5,9% do território municipal, 
o que indica que entre o início da colonização (décadas de 1940 e 1950) e o ano de 1978 
houve uma redução de 94,1% da Floresta Original. 
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O comparativo entre os layers produzidos para o município de Marechal Cândido 
Rondon com as imagens Landsat 1978 e RapidEye 2012-2014 permitiu determinar as 
áreas de remanescentes florestais que ainda existem no município no ano de 1978 e entre 
os anos de 2012-2014. Constatou-se que de 1978 até 2014, de um total de 4.438 ha, houve 
uma redução de 2.320 ha, o que equivale a 52,7% da área dos remanescentes florestais. 
Atualmente, apenas 2.118 ha do território rondonense são cobertos por Mata Atlântica 
nativa, o que representa 2,8% da área total do município que é de 74.800 ha. 

Por outro lado, a análise da imagem composta RapidEye 2012-2014 permitiu 
identificar que 16.157 ha (21,6%) do município (74.800 ha) estão ocupados por 
fragmentos florestais. Destes, 2.118 ha são de remanescentes florestais e 14.039 ha são 
de florestas secundárias, o que significa que houve um acréscimo de 662,8% de áreas 
florestais. Porém, é importante observar que a maior parte do território municipal (58.643 
ha ou 78,4%), não são ocupadas por florestas, mas sim, por atividades agrosilvopastoris 
entre outras. 
Distribuição dos remanescentes e dos fragmentos florestais nos 6 setores identificados 

A distribuição dos dados dos remanescentes e dos fragmentos florestais em cada 
um dos seis (06) setores identificados no território do município de Marechal Cândido 
Rondon, estão apresentados na tabela 1. 

Tabela 1 - Cobertura de remanescentes e fragmentos florestais no município de Marechal 
Cândido Rondon-PR. 
Setor Remanescentes Florestais Fragmentos Florestais 

Área 
(ha) 

Território municipal 
(%) 

Área 
(ha) 

Território municipal 
(%) 

1 247  12 1.739  11 
2 446  21 2.673  17 
3 146    7 2.211 14 
4   76    4 1.471 9 
5 282  13 2.790 17 
6 921  43         5.272               33 

Total        2.118  100       16.157  100 
Análise estrutural dos remanescentes e dos fragmentos florestais. 

A análise estrutural dos remanescentes e dos fragmentos florestais, realizada para 
a imagem de 2012-2014 e com base nos dados das métricas de paisagem, conforme 
Pirovani et al. (2014) e Juvanhol et al. (2011), permitiram obter os dados e informações 



IX SIMPÓSIO PARANAENSE DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA FÓRUM REGIONAL DA ANPEGE – REGIÃO SUL “Ciência e Pesquisa Geográfica na Perspectiva Sul Brasileira” 
14 a 16 de Novembro de 2018  

sobre o número, o tamanho, a forma, o comprimento de borda e a área ocupada por 
floresta na área de estudo. 

Para o ano de 1978, os dados permitiram verificar que o número de remanescentes 
florestais (NumP), por setor, variou entre 51 e 203 unidades. O setor 6 (bacias 
hidrográficas dos rios Marreco e São Francisco Verdadeiro) foi a unidade de paisagem 
que apresentou a maior área contínua de remanescentes florestais.  

O tamanho médio de remanescentes florestais nos setores (MedPS) variou entre 
1,5 e 4,5 ha e encontra-se maior nos setores 5 e 6 (4,5 ha). Os maiores remanescentes 
florestais (TMR) totalizam 261 ha no setor 6. Já o perímetro total de borda dos 
remanescentes florestais (TE) variou entre 43.987 e 303.092 m. O setor 6 apresenta o 
maior perímetro total de borda, com 303.092 m. A média do perímetro de borda dos 
remanescentes florestais (MPE) variou entre 829, no setor 3, e 1.508 m, no setor 1. A 
porcentagem de área ocupada pelos remanescentes florestais (ZLAND) nos setores variou 
entre 0,8 e 5,3%, com registro maior para o setor 6 (5,3%). Já a forma da área ocupada 
pelos remanescentes florestais (MSI) variou entre 2,13 e 2,24 MSI e foi mais uniforme 
para o setor 4, que apresentou valor de 2,13 MSI. 

Na análise de 2012-2014, nota-se que o número de fragmentos florestais variou 
entre 183 e 839. A maior quantidade pertence ao setor 6. Já o tamanho médio dos 
fragmentos florestais variou entre 4 e 120 ha e o maior tamanho médio foi encontrado no 
setor 5. A maior área de fragmentos florestais ocorreu no setor 5 e seus tamanhos variaram 
entre 215 e 1402 ha. Já o perímetro total de borda dos fragmentos florestais variou entre 
439.304 e 1.471.642 m. A média do tamanho de borda, por fragmento florestal, foi de 
839 a 2.904 m. A maior se refere aos fragmentos existentes no setor 5 embora o setor 6 
tenha apresentado o maior perímetro total de borda. A porcentagem de área ocupada pelos 
fragmentos florestais nos setores variou entre 15,3 e 30,1%. O maior valor foi identificado 
no setor 6. Quanto a forma da área ocupada pelos fragmentos florestais variou entre 2,23 
e 2,36 MSI. As mais uniformes, ou seja, com menor comprimento de área de borda em 
relação a floresta, localizam-se nos setores 2 e 4. 

 
Análise funcional dos remanescentes e dos fragmentos florestais 

Com o uso da classificação MSPA para todo o município, foi possível determinar 
as subclasses para a classe Foreground (fragmentos florestais). Esta corresponde aos 
21,6% ou 16.157 ha do território de Marechal Cândido Rondon cobertos por floresta na 
imagem de 2012-2014. Desta área, foi possível determinar que 44% do total de área de 
fragmentos florestais, ou 7.109 ha, pertencem as áreas núcleo, ou seja, áreas que estão no 
interior dos ambientes florestais sem influência do efeito de borda. Estas áreas 
representam um total de 9,5% do município de Marechal Cândido Rondon (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Áreas ocupadas pelas subclasses da classe Foreground (fragmentos florestais) no 
município de Marechal Cândido Rondon-PR. 

Subclasse Área ocupada pela 
subclasse em ha 

(ha) 
Porcentagem da subclasse 

na classe Foreground 
(Área total 16.157 ha) 

Porcentagem do 
território municipal 

(Área total 74.800 ha)  
Núcleo 7.109  44% 9,5% 
Borda 6.301  39% 8,4% 

Corredor 969  6,0% 1,3% 
Ramo 969  6,0% 1,3% 
Laço 404  2,5% 0,6% 
Ilha 259  1,6% 0,3% 

Perfuração 146  0,9% 0,2% 
Total 16.157  100% 21,6% 

A análise individual comparativa para cada setor permitiu observar variações nas 
diferentes subclasses de floresta (Foreground) (Tabela 3). A área núcleo de floresta 
(Core) foi proporcionalmente maior no setor 1, indicando menor influência do efeito de 
borda em relação à área de floresta dos demais setores. Situação inversa se observou no 
setor 3, o qual apresenta maior proporção de borda que as demais.  

Dos remanescentes florestais e fragmentos florestais delimitados, foi possível 
observar que os oito maiores contínuos florestais existentes no município (Tabela 4) têm 
áreas superiores a 290 ha e, juntos, totalizam 6.000 ha. O maior destes contínuos, com 
1.402 ha e 293.259 m de perímetro de borda, se localiza no setor 5. Juntas, quadro delas 
totalizam 2.751 ha, ou seja, 17% da área dos fragmentos florestais existentes em Marechal 
Cândido Rondon. Entretanto, o setor 6 possui a maior área total de remanescentes e de 
fragmentos florestais e, por isso, foi considerado como a área com maior potencial para 
as ações iniciais de conservação da biodiversidade no território do município e, portanto, 
indicadas como as áreas prioritárias para o estabelecimento de UC (Figura 1). 
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Tabela 3 - Proporção de área ocupada pelas subclasses da classe Foreground (fragmentos 
florestais) nos seis setores identificados no município de Marechal Cândido Rondon-PR. 
Setor Núcleo 

% 
Borda 

% 
Corredor 

% 
Ramo 

% 
Laço 

% 
Ilha 
% 

Perfuração 
% 

Área total 
há 

1 45,0  38,6  5,2  4,0  3.5  2,3  1,4  11.392  
2 43,5  38,1  6,8  5,9  2,7  1,6  1,0  11.796  
3 26,8  43,6  12,0  8,4  3,9  5,0  0,3  13.672  
4 36,5  39,8  8,7  8,0  4,2  2,2  0,6  8.964  
5 42,9  41,0  4,9  7,1  2,2  1,3  0,6  11.520  
6 37,9  41,8  9,2  6,5  2,3  1,5  0,8  11.522  

Figura 1 - Áreas prioritárias para a Criação de UC no município de Marechal Cândido Rondon-
PR. 
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Tabela 4 - Principais áreas de fragmentos florestais conectados no município de Marechal 
Cândido Rondon-PR. 

Área 
(ha) 

Setor Perímetro de borda 
(m) 

Bacia hidrográfica 

1402  5 293.259  Rio Arroio Fundo 
1185  6 269.257  Rio Marreco e São Francisco Verdadeiro 
1082  1 213.331  Rio Paraná 
759  6 189.285  Rio Marreco e São Francisco Verdadeiro 
463  6 103.983  Rio Marreco e São Francisco Verdadeiro 
408  2 102.387  Piacuê, Porã, Curvado e Ajuricaba 
357  2 63.000  Piacuê, Porã, Curvado e Ajuricaba 
344  6 85.666  Rio Marreco e São Francisco Verdadeiro 

 
Discussão 

Os resultados da identificação dos Remanescentes Florestais no município de 
Marechal Cândido Rondon vão ao encontro dos relatos de redução e fragmentação das 
florestas ocorridas há algumas décadas na região Oeste do Paraná, conforme os dados de 
Saatkamp (1985), Myers et al. (2007), Di Bitetti et al., 2003.  Verificou-se que até 1978 
a retirada da floresta havia atingido 94,1% de todo o território rondonense, restando 
apenas 5,9% de remanescentes florestais. Estes resultados corroboram com os indicativos 
de desflorestamento publicados em Oliveira (2013) e Moresco (2007), cujo ápice ocorreu 
na década de 1960. 

A comparação das imagens de 1978 e 2012-2014 permitiu verificar que a 
supressão dos Remanescentes Florestais reduziu, porém não estagnou. Dos 5,9% de 
Remanescentes identificados em 1978, apenas 2,8% restaram em 2014, ou seja, uma 
redução de 47,3% dos remanescentes florestais que ainda existiam, os quais foram 
substituídos, principalmente pela agricultura mecanizada.  

Os remanescentes existentes nas imagens 2012-2014 do município de Marechal 
Cândido Rondon, ainda não estão protegidos em UC estabelecidas pelo SNUC. Desta 
maneira, não há garantia de permanência dos mesmos para as futuras gerações, mesmo 
com a criação da Lei da Mata Atlântica, o que pode ser evidenciado pelo desmatamento 
de mais de 138.352 ha que ocorreu entre os anos de 2010 e 2017 neste bioma (SOS MATA 
ATLÂNTICA e INPE 2018). Este contínuo e ilegal desmatamento ocorreu e, ainda 
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ocorre, devido a perspectiva de curto prazo da sociedade, enraizada culturalmente e 
voltada ao desenvolvimento a qualquer custo (CAVALCANTI, 2004). 

Por outro lado, observou-se no território do município, uma estruturação de 
florestas secundárias. No comparativo das imagens de 1978 e 2012-2014, além dos 
Remanescentes Florestais, verificou-se que 14.039 ha de Florestas Secundárias foram 
constituídas neste intervalo temporal, representando um acréscimo de 662,8%. 

No setor 6 (Bacias Hidrográficas dos Rios Marreco e São Francisco Verdadeiro) 
foi possível identificar a maior área coberta por floresta na imagem de 2012-2014, com 
43% dos remanescentes e 33% dos fragmentos florestais do município (Tabela 1). De 
acordo com Mezzomo (2008), o relevo desse setor é mais dissecado e íngreme em relação 
ao restante do município o que, aliado a maior distância ao centro urbano, contribuiu para 
retardar a ocupação e garantir a permanência de áreas florestadas maiores. 

Considerando que o setor 6 possui a maior área total de floresta contínua no 
município, é importante destacar que a conectividade reduz o isolamento populacional 
das espécies que ali vivem, minimizando a redução de biodiversidade, mantendo o fluxo 
gênico e a permanência das espécies (METZGER, 2001). Desta forma, a maior 
continuidade e conectividade das áreas de floresta no setor 6, em relação aos demais 
setores, o coloca em destaque sobre a ótica da conservação da natureza, elevando seu 
potencial para o estabelecimento de corredor da biodiversidade e UC. 

 Por outro lado, o setor 6 apresentou a maior área de borda, que pode passar por 
um processo denominado Efeito de Borda. O Efeito de borda resulta da interação entre 
dois ecossistemas adjacentes, separados por uma transição abrupta que leva aos efeitos 
abióticos. Estes, por sua vez, envolvem mudanças nas condições ambientais e efeitos 
biológicos diretos, os quais promovem mudanças na abundância e distribuição das 
espécies (MURCIA, 1995), devido ao processo de seleção das comunidades biológicas 
(DAJOZ, 2005). A maior área de borda no setor 6 pode ser explicada pelo maior número 
de fragmentos florestais neste setor. Devido as conhecidas consequências deste efeito de 
borda, é importante ressaltar a necessidade de posteriores estudos que avaliem de forma 
detalhada como este efeito pode ser minimizado nos remanescentes e florestas 
secundárias, bem como, as ações de manejo para que isto possa ser concretizado no 
município.  

Outro fator que deve ser observado é a descontinuidade existente entre parte dos 
fragmentos florestais, como observado com as áreas de ilhas ou ramos que representam 
4,1% do território municipal. A descontinuidade destas pequenas áreas reduz muito sua 
importância funcional para a conservação, uma vez que leva a perda de complexidade, 
estrutura e a fragmentação de populações da fauna (LEITE, 2006) e flora (BERNACCI 
et al. 2006) levando a perda de biodiversidade. 
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Considerando este contexto de importância para a conservação, tamanho de áreas 
florestais e a presença de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção no setor 6, 
evidencia-se a necessidade de incluir as principais áreas de remanescentes florestais e 
florestas secundárias em alguma categoria de UC para garantir, a longo prazo, a 
manutenção da biodiversidade local. 

A perspectiva de criação de UC e de manejo florestal no município visa a 
conservação da biodiversidade e se justifica por garantir a conservação da mesma, além 
de promover a qualidade de vida humana, ambiental entre outros benefícios aos 
proprietários da área, às comunidades humanas locais e aos ecossistemas naturais 
regionais. Os benefícios podem ser sintetizados da seguinte forma, conforme UICN et al. 
(2011); Pádua (2011) e Brito (2000): 

a) para o proprietário da terra: a isenção de ITR da área onde está a Unidade de 
Conservação; o recebimento do Pagamento por Serviços Ambientais; a prioridade no 
direito de empréstimos e financiamentos; a concessão de recursos oriundos do Fundo 
Nacional do Meio Ambiente (FNAMA) e de outros programas oficiais, que visam ações 
de melhoria da conservação da biodiversidade; a possibilidade de receber doações e 
financiamentos de entidades públicas e/ou privadas para o manejo, pesquisa, lazer ou 
educação; o recebimento de compensação ambiental caso ocorra a instalação de algum 
empreendimento que provoque impacto ambiental; a manutenção da UC e das vias de 
acesso a propriedade por meio dos recursos provenientes do ICMS Ecológico que são 
destinados para este fim pela administração pública municipal etc.; 

b) para as comunidades locais: na forma da manutenção dos serviços ambientais; 
acesso à educação ambiental promovido pelos recursos do ICMS Ecológico; realização 
de atividades de pesquisa e lazer; melhoria de estradas na comunidade; aumento do fluxo 
de visitantes na comunidade etc;  

c) para o município: o recebimento de recurso financeiro proveniente do ICMS 
Ecológico; a melhoria da infraestrutura municipal; o desenvolvimento de pesquisa 
científica nas áreas do município; a melhoria na educação ambiental; o aumento no 
turismo ecológico; o aumento no fluxo de visitantes, etc.;  

d) para o ecossistema: o fortalecimento na conservação dos recursos tão 
ameaçados da Floresta Estacional Semidecidual, contribuindo na formação de corredores 
de biodiversidade e pela garantia de sua permanência; 

e) para a nação: o acréscimo de áreas protegidas na forma de UC, auxílio no 
cumprimento das metas e objetivos de desenvolvimento e conservação ambiental, bem 
como na conservação dos recursos naturais para as presentes e futuras gerações.  
 
 



IX SIMPÓSIO PARANAENSE DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA FÓRUM REGIONAL DA ANPEGE – REGIÃO SUL “Ciência e Pesquisa Geográfica na Perspectiva Sul Brasileira” 
14 a 16 de Novembro de 2018  

Considerações Finais  
Com base nos resultados obtidos foi possível tecer algumas considerações a 

respeito das áreas potenciais para a criação de UC em Marechal Cândido Rondon: 
a) O município possui áreas potenciais para o estabelecimento de UC, 

especialmente na categoria de RPPN, por ser um município onde predomina a categoria 
de pequena propriedade particular de domínio privado.  

b) Entre os seis setores analisados, o setor 6, que integra as bacias hidrográficas 
dos rios Marreco e São Francisco Verdadeiro, no extremo sul do município, foi o que 
melhor atendeu aos critérios para as possíveis ações de estabelecimento das UC, porém 
não foi o único. Os setores 1, 2, 3 e 5 também apresentaram potencial natural e, portanto, 
sugere-se trabalhos acadêmicos que investiguem as condições dos fragmentos florestais 
desses setores, a biodiversidade neles existente, bem como a comunidade local.  

c) Para o município foi considerada prioritária e indicada para criação de UC, as 
áreas indiadas na figura 1, no setor 6, pois é o setor com maior cobertura florestal e áreas 
florestais conectadas.  

d) Por fim, salienta-se o potencial de outros municípios da região Oeste do Paraná 
para a criação de UC uma vez que, muitos deles, ainda possuem importantes 
remanescentes florestais do Bioma Mata Atlântica em seus territórios e integram áreas 
prioritárias para a conservação da biodiversidade. Recomenda-se, então, o 
desenvolvimento de trabalhos semelhantes em outras localidades, para fortalecer o 
processo de estabelecimento de UC na região. 
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RESUMO EXPANDIDO 
 

As discussões tratando da variedade do meio abiótico são iniciadas com mais 
expressividade a partir da década de 1990 e, vem ganhando cada vez mais força. A geodiversidade 
corresponde a uma diversidade de aspectos geológicos, geomorfológicos e do solo. Incluem em 
suas composições, relações, propriedades, interpretações e sistemas (GRAY, 2004). 
Estreitamente relacionado com a geodiversidade está o conceito de patrimônio geológico, que é 
pequena parcela da geodiversidade que apresenta características especiais e que, 
consequentemente, deve ser conservada (NASCIMENTO et al., 2008). Os primeiros passos para 
o reconhecimento de uma feição da geodiversidade como patrimônio geológico está na 
inventariação e seleção dos geossítios mais representativos da história da Terra, servindo, desta 
forma, como bases para a geoconservação e o geoturismo. Desta maneira, o objetivo deste 
trabalho é identificar e mapear os lugares de interesse geológico do município de Prudentópolis - 
PR e apresentar estratégias de geoconservação, buscando contribuir com a divulgação e 
popularização das geociências e desenvolvimento territorial sustentável. Buscando atender o 
objetivo proposto, o trabalho irá intercalar metodologias quali-quantitativas, se estruturando da 
seguinte forma: a) Revisão bibliográfica, abrangendo os temas pertinentes ao trabalho; b) 
Trabalhos de Campo, dedicados à observação e reconhecimento da paisagem; c) Confecção de 
mapas de localização, de geodiversidade (geologia, geomorfologia, solos) e, de localização dos 
geossítios; d) Inventariação dos geossítios, que será realizada de acordo com a proposta de Brilha 
(2005). Cada geossítio será identificado e localizado por meio de um receptor de GPS. Serão 
feitos registros fotográficos e preenchimento de uma ficha de caracterização. A inventariação 
levantada será complementada com a consulta bibliográfica realizada sobre a área de estudo. Na 
área de estudo, foram visitados até o momento, três geossítios de interesse e para eles identificados 
os valores da geodiversidade, conforme Murray Gray (2004) (intrínseco, cultural, estético, 
econômico, funcional, didático e científico). Pela subjetividade que possui o valor intrínseco, 
mostra-se presente em toda a geodiversidade. Analisando os geossítios, foram reconhecidos 
diversos valores em cada um deles, os mais expressivos foram: o valor cultural para o geossítio 
“Cabeça do Lobo” ou “Igrejinha”, associado principalmente a imagens conhecidas pela população 
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local; o valor estético principalmente para o geossítio Salto São João, e o seu canyon; o valor 
econômico está associado principalmente ao turismo de aventura, no rio e Salto São João, que 
fomenta a economia local; o valor funcional é expressivo na nascente do rio Ivaí, importante fonte 
de abastecimento para diversos municípios paranaenses; os valores científico e didático podem 
ser constatados em todos os geossítios, possuindo desde registros da história da Terra até registro 
de populações antigas com registros arqueológicos. Acredita-se que maiores estudos e 
divulgação, tanto em questões científicas como turísticas podem promover políticas de 
geoconservação na área. 
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RESUMO EXPANDIDO 
 

Em se tratando de conservação da natureza, muito se fala sobre a proteção da 
biodiversidade, representada por elementos da fauna e flora. Mas o que pouco se toma 
conta é que toda biodiversidade é sustentada pela geodiversidade. GRAY (2004) a define 
como a diversidade de elementos geológicos (rochas, minerais, fósseis), geomorfológicos 
(formas de relevo, processos físicos) e características de solo, incluindo suas relações, 
propriedades e sistemas. Toda esta variedade provê a base para os seres vivos. Por isso, é 
necessário que a geoconservação seja incorporada nas políticas de criação e gestão de 
áreas protegidas, como as unidades de conservação (UC). Este trabalho tem enfoque na 
“APA da Escarpa Devoniana”, que tem sua rica geodiversidade ameaçada por práticas 
dos setores minerário e agrossilvipastoril, má gestão da UC e por um projeto de lei que 
prevê redução de sua área total.  
Desenvolvimento  
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Escarpa Devoniana” no município de Ponta Grossa (PR). A área de estudo justifica-se 
pela rica relevância da geodiversidade e pelas constantes ameaças antrópicas, além do 
pouco conhecimento e informação passados à sociedade que, por sua vez, não reconhece 
e valoriza o patrimônio geológico. Para isso, o trabalho será embasado em procedimentos 
internacionalmente debatidos a exemplo de BRILHA (2016), dando enfoque na 
identificação, descrição e avaliação de pontos de interesse geológico e com as 
modificações necessárias, adequando-se às particularidades da área.  

Considerações Finais  
Há tempos a conservação da biodiversidade e a da geodiversidade têm tido ênfase 

desigual e são executadas de forma desconexa. A noção de que plantas, animais e seres 
humanos têm sua base nos elementos da geodiversidade precisa ser divulgada à 
sociedade, reconhecendo assim o patrimônio geológico como parte elementar do 
patrimônio natural. É essencial, portanto, que a geodiversidade seja integrada na gestão 
de áreas protegidas e levada em consideração no mesmo nível da biodiversidade 
(CROFTS e GORDON, 2015). Com a inventariação do patrimônio geológico é possível 
consolidar o conhecimento científico acerca da geodiversidade local, tornando-o 
acessível à população, através de programas educativos formais e informais e também 
aliá-lo ao turismo em áreas naturais. Assim, espera-se que os resultados possam ser 
utilizados para definir prioridades e estratégias na gestão e no uso sustentável do 
patrimônio geológico da “APA da Escarpa Devoniana”. 
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar as políticas públicas de segurança para 
o território transfronteiriço entre Brasil e Paraguai. A temática discute o combate diário ao 
narcotráfico na fronteira pelas forças de segurança brasileiras e paraguaias e a ação cooperada das 
policias desses países no cerne do problema: as plantações da maconha no Paraguai. Pois, 
conforme a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (SENAD), 80% da produção da maconha 
paraguaia é contrabandeada para o Brasil. Subsidia esta pesquisa informações levantadas juntos 
aos órgãos especializados em segurança pública como a SENAD, PF, PRF, e SESP-PR. Foram 
levantadas informações sobre as taxas de homicídios e indicadores socioeconômicos junto ao 
IBGE e IPARDES. As mídias que tratam do assunto da criminalidade em região de fronteira 
também foram consultadas. Apresenta-se como hipóteses que para garantir uma segurança 
pública adequada para os municípios transfronteiriços e impedir que as drogas cheguem aos 
grandes centros urbanos do Brasil devem se fortalecer os acordos de cooperação entre Brasil e 
Paraguai, realizar investimentos em educação, qualificação profissional, geração de empregos, 
contratação de agentes de segurança e melhorias na infraestrutura policial.  
 Palavras-chave: Forças de segurança; Criminalidade; Acordos de cooperação.   
 
Introdução 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as políticas públicas de segurança 
voltadas para combater e reprimir o tráfico de drogas existente no território 
transfronteiriço entre Brasil e Paraguai. A temática discute o combate diário ao 
narcotráfico na fronteira pelas forças de segurança brasileiras e paraguaias, e a ação 
cooperada das polícias desses países no cerne do problema: o tráfico de maconha de 
origem paraguaia.  

Conforme a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (SENAD), 80% da 
produção da maconha paraguaia é contrabandeada para o Brasil. Procura-se constatar a 
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presença do Estado na região de fronteira e compreender a dinâmica espacial dos 
criminosos, da criminalidade e das forças policiais nesse contexto. 

A grande quantidade da maconha paraguaia que circula pelo espaço fronteiriço e 
demais municípios brasileiros ocorre em razão da facilidade que este produto se 
desenvolve em seu rico solo e da dificuldade de controle das inúmeras e crescentes 
plantações pelo território paraguaio. A maconha já é distribuída embalada e pronta para 
o consumo, pois, ainda no Paraguai passa por todos os processos produtivos, desde a 
plantação, germinação, floração, colheita, secagem, cura e embalagem. 

Metodologicamente, optou-se por trabalhar com o tráfico de drogas, 
especialmente a maconha, evidenciado pelas grandes apreensões realizadas na fronteira, 
conforme informações levantadas juntos aos órgãos especializados em segurança pública 
como a SENAD, Polícia Federal do Brasil (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e 
Secretaria de Segurança Pública do Paraná (SESP-PR). Foram pesquisadas informações 
sobre as taxas de homicídios e indicadores socioeconômicos junto ao Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico 
e Social (IPARDES). As mídias que tratam do assunto da criminalidade em região de 
fronteira também foram consultadas.  

O tema se justifica devido a urgência de se debater e encontrar soluções para 
melhorar a segurança pública no Brasil e na faixa de fronteira. Entende-se que as drogas, 
caso da maconha, que tem seu trânsito pelo território transfronteiriço, são causadoras de 
grande parte da violência que ocorre nos municípios brasileiros e devem ser combatidas 
a fim de minimizar a criminalidade. Busca-se identificar as principais variáveis que 
envolvem os delitos em região de fronteira e assim guiar as políticas públicas pelo espaço 
geográfico. 

Apresenta-se como hipóteses para garantir uma segurança pública adequada para 
os municípios transfronteiriços e impedir que as drogas cheguem aos grandes centros 
urbanos do Brasil: devem se fortalecer os acordos de cooperação entre Brasil e Paraguai; 
realizar investimentos em educação; qualificação profissional; geração de empregos; 
contratação de agentes de segurança e melhorias na infraestrutura policial.  

Além dessa Introdução, o artigo está dividido em duas principais seções: uma 
apresenta a questão teórica-conceitual da segurança pública no Brasil e no Paraguai e em 
região de fronteira, assim como acordos de cooperação entre Brasil e Paraguai e a outra 
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seção apresenta dados empíricos, como a atuação das forças de segurança no combate ao 
narcotráfico e à criminalidade a partir do território transfronteiriço. Ao final, são 
apresentadas as Considerações Finais. 

 
Segurança pública e acordos de cooperação no combate ao tráfico de 
drogas e a violência 
 Em raros casos na história do Brasil a segurança pública esteve tanto em evidência 
quanto no momento atual. Os graves problemas relacionados à segurança pública na 
atualidade, como o aumento das taxas de homicídios, a degradação do espaço público, as 
barreiras encontradas diante da reforma judiciária, prisional e carcerária, a violência 
policial, a deterioração das condições de internação de jovens infratores, corrupção, 
vultosos custos operacionais do sistema público, problemas com a investigação criminal 
e das perícias policiais, entre outros, dão mostras dos desafios enfrentados para que se 
possa dar melhores condições de vida para a sociedade brasileira (OBSERVATÓRIO DE 
SEGURANÇA, 2018). 

Diante do crescente problema que envolve a segurança pública, os municípios 
brasileiros passaram a realizar ações coordenadas para combater a violência e a 
criminalidade. O território, neste caso os municípios fronteiriços, desempenha papel 
fundamental para o provimento da segurança pública, principalmente com ações 
preventivas que devem ocorrer antes da atuação das forças policiais (OLIVEIRA, 2017).  

Dos 5.564 municípios brasileiros, 22,1% possuem órgãos de gestão de segurança 
pública, 8,0% têm conselho municipal de segurança pública, 3,02% desfrutam de um 
fundo municipal de segurança pública, 4,78% detém um plano municipal de segurança 
pública e 14,12% dispunham de uma guarda municipal (OLIVEIRA, 2017). 
 Ao se mapearem as áreas dos municípios mais atingidas pela violência e pelos 
graves problemas sociais, como regiões periféricas (bairros pobres, favelamentos) onde a 
criminalidade se instalou devido à ausência do poder público e de políticas de segurança 
pública, poderá se desenvolver nesses locais programas e projetos voltados para estancar 
a criminalidade. Ações preventivas, como o policiamento ostensivo, medidas educativas 
a fim de manter as crianças e jovens nas escolas e geração de empregos, evitariam a 
favelização proporcionando uma real solução para minimizar a violência e tirar os 
municípios dos alarmantes rankings de homicídios em que se encontram. 
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 A segurança pública demanda que sejam realizadas diversas ações de 
enfrentamento desse problema. As políticas públicas em torno da segurança pública 
precisam ser um dos principais temas das agendas dos gestores públicos e das instituições 
privadas. Conforme o artigo 144 da Constituição brasileira “a segurança pública é dever 
do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem 
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio” (BRASIL, 2016). 
 Indicadores sociais como os baixos índices de alfabetização, a pobreza absoluta, 
como más condições de moradia e o desemprego acabam tornando os jovens que vivem 
na região de fronteira vítimas fáceis do narcotráfico, sejam como usuários ou trabalhando 
na distribuição das drogas e/ou garantindo que os usuários paguem pelo que consumiram. 

O Estado do Paraná criou em 2006 um Comitê Gestor de Segurança Pública para 
atender as demandas de gestão da Secretaria de Estado da Segurança Pública e 
Administração Penitenciária (SESP). A proposta fundamental do Comitê Gestor é 
promover um ambiente favorável de debates em torno das políticas de Segurança Pública 
no Paraná (BORBA, 2010). 
 Ademais, Segurança Pública, de acordo com a SESP, deve passar 
fundamentalmente pela origem do problema, ou seja, investir na área social, em setores 
como a geração de emprego e amenizando a falta de oportunidades, com qualificação 
profissional e educação. 

A segurança pública para a região de fronteira demanda maior atenção e 
investimentos dos governos e das instituições privadas. Os municípios instalados na faixa 
de fronteira apresentam perfis diferenciados, pois, apresentam maiores taxas de 
homicídios, em grande parte por estarem nas rotas das drogas estipuladas pelas redes dos 
narcotraficantes. 

No ano de 2016, enquanto a taxa de homicídios foi de 30,3 para cada 100 mil 
habitantes no Brasil e 27,4 no Paraná, em municípios fronteiriços como Guaíra foi de 
64,06, em Vera Cruz do Oeste foi de 66,98 e Espigão Alto do Iguaçu de 89,01 (IPARDES, 
2017). Essas taxas consideradas endêmicas pela OMS, que aceita como tolerável o limite 
de 10 homicídios para cada 100 mil habitantes. Somam-se aos problemas de segurança 
pública vivenciados na fronteira a dificuldade de controle do território por parte das forças 
de segurança.  
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As apreensões das drogas ao longo dos municípios transfronteiriços e 
nos grandes centros urbanos do Brasil 
 O plantio de maconha se iniciou nos anos 1960 no distrito paraguaio de Amambay, 
fronteiriço com o Brasil. Atualmente ocorre a expansão do cultivo para o norte e centro 
do Paraguai. O governo paraguaio acredita que as plantações da maconha ocupam de 6 a 
7 mil hectares pelo país. Conforme a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai 
(SENAD), 80% da produção da maconha paraguaia é contrabandeada para o Brasil. A 
plantação e o comércio da maconha são ilegais tanto no Brasil quanto no Paraguai 
(AGÊNCIA PÚBLICA, 2018).  

Conforme o IBGE, 4,1% dos alunos do 9º ano fazem uso da erva. Oito milhões de 
brasileiros, equivalente a 7% da população adulta, já experimentaram maconha alguma 
vez na vida, segundo o II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas da Universidade 
Federal de São Paulo. Usuários frequentes equivalem a 3% da população adulta do país, 
ou 3 milhões de pessoas (AGÊNCIA PÚBLICA, 2018). Através dos estudos realizados 
percebe-se o quão promissor é o mercado consumidor brasileiro como destino da 
maconha paraguaia, fator que serve como incentivo ao plantio nas fazendas produtoras. 
 O Paraguai é o maior produtor de maconha da América do Sul tendo um mercado 
crescente que se apoia no aumento do número de usuários no Brasil e em outros países 
vizinhos. As plantações estão próximas da fronteira, facilitando a logística para o Brasil. 
Em poucos países do mundo se conseguem ter quatro safras da maconha ao ano, a 
exemplo do que ocorre no Paraguai, conforme a Polícia Federal em Curitiba. No ano de 
2010 foram destruídos 1.001,5 hectares de plantações de maconha, conforme a SENAD. 

A figura 01 mostra no destaque (em verde) os departamentos paraguaios 
produtores da maconha que entra no Brasil. São sete departamentos paraguaios com 
importantes plantações de maconha sendo eles: Concepción, Amambay, San Pedro, 
Canindeyú, Caaguazú, Alto Paraná e Itapúa (GEMELLI, 2013).  

Percebe-se na figura 01 que o grande corredor da maconha que entra no território 
brasileiro está entre os municípios de Guaíra até Foz do Iguaçu, passando por Mercedes, 
Marechal Cândido Rondon, Pato Bragado, Entre Rios do Oeste, Santa Helena, Missal, 
Itaipulândia, São Miguel do Iguaçu e Santa Terezinha do Iguaçu.  
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Figura 1- Redes geográficas ilegais do tráfico de drogas ilícitas na fronteira Brasil/Paraguai – 
região do Lago de Itaipu  

 
Fonte: Elaborado por Vanderleia Gemelli com base nos dados obtidos através da Secretaria Nacional  

AntiDrogas/PY e Polícia Federal/BR, 2012. 
     

Há dois tipos da distribuição da maconha paraguaia quando passa pela fronteira: 
1) os municípios da faixa de fronteira, pela proximidade geográfica com a fronteira; e 2) 
os grandes centros urbanos do Brasil, como Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo 
Horizonte. A maconha paraguaia tem como destino exclusivo os municípios brasileiros.  
 Os produtores da maconha paraguaia se configuram nos trabalhadores rurais que 
em razão de uma necessidade de melhoria de vida acabam por substituir a atividade 
agrícola pelo plantio da maconha, muito mais lucrativo. A falta de políticas de 
desenvolvimento social e econômico nas regiões produtoras de drogas, que deveriam 
chegar por meio de incentivos governamentais aos pequenos produtores, são fatores 
geradores de baixa renda e pobreza quase que “empurrando” os produtores rurais a entrar 
para o cultivo ilegal de drogas (GEMELLI, 2013). 

A maconha plantada no Paraguai tem um índice de Tetraidrocanabinol (THC), 
princípio ativo da maconha, cinco vezes superior à da plantada no nordeste brasileiro. 
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Tendo uma qualidade cinco vezes superior quando comparada com a brasileira. A 
qualidade se reverte no melhor preço, pois a maconha paraguaia é vendida cerca de dez 
vezes mais cara no Brasil quando comparada com o preço no país de origem. O quilo da 
maconha paraguaia custa entre 30 e 50 reais no Paraguai e é vendido a 500 reais no Brasil. 
A qualidade do produto agrega um importante valor de mercado, fato que tem atraído 
para o Paraguai narcotraficantes brasileiros, como foi o caso de Fernandinho Beira-Mar 
(GROWROOM, 2018).  
 Tem-se como os sujeitos envolvidos na produção e distribuição da maconha os 
produtores rurais que trabalham no plantio e processamento da droga, os sujeitos que 
transportam a droga, sejam em pequenos ou grandes volumes, os chefes do narcotráfico, 
que controlam toda a logística e ficam com a maior parte dos lucros, os usuários de 
drogas, que sustentam o narcotráfico e os agentes das forças policiais que combatem essa 
atividade ilegal (GEMELLI, 2013). 
 A presença crescente dos narcotraficantes no território paraguaio compromete a 
segurança pública deste país, na fronteira e nos municípios brasileiros. Conforme Marcos 
Koren, chefe de comunicação social da Polícia Federal em Curitiba, os vultosos lucros, a 
facilidade do plantio e a pouca fiscalização são fatores que contribuem para a 
continuidade da grande produção. A polícia paraguaia não tem estrutura para realizar o 
combate às drogas, especialmente na base desse problema - as plantações. Existe, então, 
a urgência de se realizar parcerias com as forças de segurança do Brasil (GROWROOM, 
2018). 
 Como exemplo da parceria Brasil-Paraguai no combate ao narcotráfico está a 
Operação Nova Aliança, que trata de uma ação da SENAD (Secretaria Nacional Anti-
Drogas – do Paraguai) e conta com auxílio financeiro, de inteligência e logístico da 
Polícia Federal do Brasil. A Operação, que iniciou em 2008 e que tem ações periódicas 
durante o ano, é resultado de um convênio celebrado há 13 anos entre Brasil e Paraguai 
para o combate ao tráfico de drogas (SINPEFMS, 2018). 
 O quadro 01 apresenta um panorama parcial das apreensões de um grande volume 
de maconha realizado pelas forças de segurança brasileira e paraguaia no ano de 2018. É 
de extrema importância o trabalho das forças de segurança, seja da SENAD, PF, PRF, 
Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Polícia Civil e do Batalhão de Polícia de Fronteira 
(BPFron), que podem atuar em seus postos ou de maneira cooperada, visando tirar de 
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circulação a maior parte da droga produzida no Paraguai e prendendo os responsáveis 
pela distribuição. 
 
Quadro 1- Apreensões de maconha no Brasil e no Paraguai: grandes centros urbanos e 

municípios da fronteira – 2018. 
 Apreensões de drogas   

Forças de Segurança Quantidade Local Data 
Polícia Rodoviária Federal 

(PRF) 3.225 kg Cajati/SP 27/04/2018 
Polícia Civil-27ª Delegacia 

de Polícia 2.000 kg Rio de Janeiro/RJ 13/05/2018 
Polícia Rodoviária Federal 

(PRF) 6.017,066 kg Lajeado/RS 27/04/2018 
Polícia Rodoviária Federal 

(PRF)  7.200 kg Alto Paraíso/PR 24/01/2018 
Polícia Nacional Paraguaia 631 kg /  

53 sementes 
Capitán Bado/ 

Amambay 09/01/2018 
Polícia Rodoviária Federal 

(PRF) 2.110 kg  Ponta Porã/MS 05/01/2018 
SENAD / PF do Brasil 865 toneladas Alpasa-Maria 

Auxiliadora/Amambay 21/04/2018 
SENAD 6.200 kg  Amambay/PAR 08/03/2018 

PRE 616,3 kg Terra Roxa/PR 17/07/2018 
BPFron 688 kg Toledo/PR 10/04/2018 
BPFron 500 kg Foz do Iguaçu/PR 11/06/2018 

Fonte: Mídias eletrônicas. 
  
 Houve apreensões tanto nos municípios transfronteiriços como em Alto 
Paraíso/PR, Capitán Bado/ Amambay, Ponta Porã/MS, Amambay/PAR, Terra Roxa/PR 
Toledo/PR e Foz do Iguaçu/PR quanto em municípios já distantes da fronteira e perto de 
seus destinos como Cajati/SP, Rio de Janeiro/RJ e Lajeado/RS. 
  Como resultado da importante parceria entre Brasil e Paraguai no combate ao 
tráfico de drogas houve uma apreensão de 865 toneladas de maconha na região da cidade 
paraguaia de Pedro Juan Cabalero. A Operação realizada no mês de abril de 2018 contou 
com agentes da SENAD, da PF brasileira e outras forças policiais de combate ao tráfico 
de drogas internacional. Conforme a PF, em 2017 foram apreendidas no Brasil 354 
toneladas de maconha, o que representou apenas 40% do volume localizado nessa ação 
conjunta que durou 12 dias (GAUCHAZH, 2018). 
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 Além da questão da segurança pública, que é afetada diariamente em virtude da 
comercialização da maconha pelos municípios brasileiros, ocorre ainda o impacto que o 
desmatamento da mata natural sofre para ceder espaço para os grandes plantios da droga. 
Os plantios avançam até mesmo sobre áreas de proteção ambiental, como o Parque San 
Rafael, no sul do Paraguai e que conta com reduzida fiscalização (AGÊNCIA PÚBLICA, 
2018). 
 
Considerações Finais 

A presença marcante de todas as forças de segurança na região fronteiriça é de 
fundamental importância para a manutenção da ordem, da paz e para garantir que o fluxo 
dos cidadãos ocorra normalmente sobre esse espaço. 

O trabalho realizado na fronteira, assim como o combate às plantações de 
maconha no território paraguaio, reflete na segurança pública não só no território 
fronteiriço, mas nos grandes centros do país, como Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. 
 Os investimentos na área de Segurança Pública, como na área operacional, de 
informatização e de inteligência, são essenciais para melhorar a segurança e diminuir a 
violência. A integração das forças de segurança, a atualização da base cartográfica e o 
acompanhamento dos dados estatísticos sobre os crimes ocorridos nos municípios, 
principalmente naqueles onde a incidência é maior, permitem às forças policiais agirem 
de maneira mais localizada e obterem mais êxito nas operações. 
 A questão da segurança no Brasil não deve se manter associada apenas aos 
tradicionais problemas e às instituições de justiça criminal. Na busca por soluções devem 
estar o fortalecimento da capacidade do Estado em administrar a violência e ampliar o 
debate até as instituições públicas como as universidades e com a sociedade civil. 

A segurança pública na faixa de fronteira, tanto do lado brasileiro quanto 
paraguaio, precisa de investimentos voltados para as áreas social e econômica e desta 
forma intensificar a ocupação da região. Os projetos dos governos devem focar na fixação 
da população garantindo acesso ao emprego e serviços públicos, como moradia, educação 
e saúde. A diminuição da violência, com vistas a melhorar a segurança na fronteira e 
oferecer melhor qualidade de vida para a população que vive nos municípios 
transfronteiriços, passa essencialmente pela questão política, econômica e social.  
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TRANSFRONTEIRIÇAS ENTRE A REGIÃO OESTE 
DO PARANÁ (BRASIL) E DEPARTAMENTO. 
CANINDEYÚ E ALTO PARANÁ (PARAGUAI) 

Alan D. Schons175 
Maristela Ferrari176  

 Eixo Temático: Gestão e Políticas Públicas em Regiões Fronteiriças 
 
RESUMO EXPANDIDO 

  
O presente trabalho tem por objetivo analisar a tipologia das redes ilegais 

transfronteiriças. Para consecução do objetivo proposto, o método aqui adotado foi o 
qualitativo, mais adequado aos nossos propósitos. A metodologia versou em 
levantamento teórico-bibliográfico sobre o conceito de rede, território e fronteira e 
pesquisa de campo na região oeste do Paraná e nos de Departamentos de Canindeyú e 
Alto Paraná (Paraguai). O trabalho foi dividido em duas partes: a primeira analisa como 
os conceitos de território, fronteira e rede podem ajudar na análise de uma problemática 
sobre redes ilegais transfronteiriças, dentre elas tráfico, contrabando e descaminho; a 
segunda analisa os tipos de redes ilegais no conjunto das regiões oeste do Paraná, 
Departamento de Canindeyú e Alto Paraná. Finalizamos o trabalho tecendo algumas 
considerações sobre os efeitos das redes ilegais na escala do segmento fronteiriço 
analisado. 

 Território, fronteira e rede: uma aproximação teórico-metodológica 
Uma análise de redes transfronteiriças ilegais exige mobilizar vários conceitos, 

dentre eles: território, fronteira e rede. Neste sentido, além do conceito de território (aqui 
mobilizado no sentido político, enquanto base material de um Estado-nação moderno) e 
fronteira-linear (limite de um território), (RAFFESTIN, 1993), partimos da ideia que a 
noção de rede serve tanto como um instrumento teórico de pesquisa quanto um método 
analítico para compreender e explicar diversas problemáticas em geografia, dentre elas, 
atividades econômicas ilegais transfronteiriças. Mobilizar o conceito de rede em analises 
sobre interações transfronteiriças ilegais significa também aceitar a sugestão de Machado 
(1998, p.45) quando argumenta que “a palavra rede é empregada hoje em numerosos 
campos de investigação”. A autora diz ainda “[...] as redes ajudam a compreender a 
relação entre território e a ação a distancia [...] esclarecem igualmente o próprio conceito 
de território” (MACHADO, 1998, p.45).  

Nesta direção, Raffestin (1993, p.204) explica: “a rede faz e desfaz as prisões do 
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espaço tornando território: tanto liberta quanto aprisiona. É o porquê de ela ser 
instrumento por excelência de poder [...]”. É neste sentido que pretendemos mobilizar o 
conceito de rede, isto é, tanto como um conceito teórico quanto uma ferramenta de analise 
que permite refletir e analisar atividades ilegais transfronteiriças, como as que estamos 
vendo na região do oeste do Paraná com o Departamento Canindeyú e Alto Paraná 
(Paraguai). As redes de interações transfronteiriças ilegais naquele segmento fronteiriço 
brasileiro-paraguaio não são recentes, mas ganham expressividade a partir das décadas 
de 1980 e 1990, notadamente com a construção da Hidrelétrica Binacional de Itaipu, e a 
construção da Ponte Ayrton Sena, obras que favoreceram aumento significativo de redes 
legais e ilegais. O aumento de redes ilegais na escala local/regional pode também ser 
associado a outros fatores, como a globalização neoliberal. Na visão de Haesbaert e Porto-
Gonçalves (2006), a globalização neoliberal, veio acompanhada do aumento de redes 
ilegais, redes essas que transcendem os limites territoriais. Segundo Machado (1998), são 
redes que afrontam reiteradamente as leis territoriais, pondo em cheque o poder soberano 
exercido pelos Estados nacionais. Tais reflexões podem ser associadas ao segmento de 
fronteira que estamos analisando. 

 
Tipos de redes ilegais no conjunto das regiões oeste do Paraná, 
Departamento de Canindeyú e Alto Parana. 

Pode-se dizer que as redes ilegais transfronteiriças presentes no conjunto das 
regiões do oeste do Paraná, Departamentos Canindeyú e Alto Paraná (Paraguai), não são 
recentes, mas ganham expressividade após a construção da Hidrelétrica Binacional de 
Itaipu, e a construção da Ponte Ayrton Sena. Segundo apontam pesquisas preliminares, as 
redes de infraestrutura-técnicas, compõem o modus operandi de facções criminosas 
nacionais e internacionais, para a prática de tráfico, contrabando e descaminho. Ainda 
segundo a pesquisa de campo, as redes ilegais transfronteiriças, possuem ampla 
articulação e múltipla capilaridade, que pode ser evidenciada através dos tipos de 
produtos apreendidos, a forma como essas mercadorias são transportadas e os caminhos 
utilizados para a realização do transporte.  

Os produtos inseridos através do Paraguai no Estado nacional brasileiro são 
inúmeros, dentre eles, destacam-se: cigarros, pneus, agrotóxicos, vestuário, brinquedos, 
autopeças, eletrônicos, entre outros. Cabe ressaltar que existe também a evidência de 
redes do tráfico de drogas, especialmente a maconha, que é produzida em grande escala 
no Paraguai e a cocaína – produzida na Bolívia, Peru e Venezuela - que é inserida no 
Brasil através do Paraguai. Há indícios de que essas redes utilizam o Brasil como território 
meio, a fim de abastecer outros países, com cocaína, drogas sintéticas, haxixe, etc. Outra 
modalidade de ilegalidade evidenciada no segmento em estudo é o ingresso de armas de 
fogo, produto que abastece inclusive as facções criminosas de diversos estados 
brasileiros. O Paraguai não é um produtor de armas de fogo, o que demonstra 
preliminarmente uma rede de contrabando estruturada/organizada a partir da escala global 
e que articulam países como: Rússia, Estados Unidos, Europa, dentre outros da escala 
mundial. A maneira como as redes do contrabando são organizadas, necessitam de 
descaminhos, por esse motivo levantamentos preliminares demonstram que há existência 
de inúmeros portos clandestinos ao longo do Lago Internacional de Itaipu, além da 
utilização da infraestrutura estatal, onde se estabelecem as redes ilegalidades. Os produtos 
e mercadorias são transportados do Paraguai para o Brasil de diferentes maneiras dentre 
elas, terrestre: (carros, caminhões, motocicletas, a pé, etc.) e fluvial por meio de 
embarcações. Muitos dos veículos e embarcações utilizadas para o transporte, são 
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oriundos de furto e roubo e que em alguns casos esses veículos são trocados no Paraguai 
por mercadorias ou drogas, o qual denominamos como crimes correlacionados a crimes 
transfronteiriços. Para finalizar, embora a pesquisa esteja em fase inicial, este trabalho 
nos permitiu constatar previamente que no conjunto das regiões oeste do Paraná, 
Departamento de Canindeyú e Alto Paraná, há um grande poder ilegal ou paralelo ao 
Estado nacional, organizado e articulado em redes transfronteirças. Um poder que causa 
preocupação ao Estado nacional e que motiva a violência entre as escalas de poder legal 
e ilegal. 
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TRANSFRONTEIRIÇAS: UMA ANÀLISE A 
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Eixo Temático: Gestão e Políticas Públicas em Regiões Fronteiriças 

 
RESUMO EXPANDIDO 
  

Esse trabalho tem por objetivo analisar quais os fatores que determinam interações 
transfronteiriças cotidianas entre Pato Bragado (PR), Entre Rios (PR) e Nueva Esperanza- 
Canindeyú-Paraguay. Para atingir o objetivo deste trabalho o método de pesquisa aqui 
adotado foi o qualitativo, mais apropriado aos nossos propósitos. A metodologia consistiu 
em leituras teóricas sobre, zona de fronteira, interações transfronteiriças e pesquisa de 
campo no recorte espacial analisado, qual seja: Pato Bragado, Entre Rios do Oeste e 
Nueva Esperanza. O trabalho foi organizado em duas partes: a primeira analisa o conceito 
de zona de fronteira e de como ele pode nos auxiliar na análise das interações 
transfronteiriças; a segunda caracteriza a tipologia das interações transfronteiriças 
cotidianas e os fatores que as determinam. Finalizamos o trabalho com algumas 
considerações já que o mesmo é parte da pesquisa de mestrado em andamento e, portanto 
não traz respostas definitivas. 
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Zona de fronteira e interações transfronteiriças: uma aproximação teórico-metodológica 

Uma análise sobre interações transfronteirças exige em primeiro lugar que se 
mobilize conceitos e categorias da geografia política dentre eles o de território, fronteira 
linear, e zona de fronteira. Pelo viés da Geografia Política, território é a base material de 
um Estado nacional, já a fronteira linear é um elemento do território nacional, ela é de 
administração dos Estados nacionais (RAFFESTIN, 1993; MACHADO, 2000). Desde o 
nascimento do Estado, no sentido moderno, o conceito de fronteira é essencialmente 
político (MACHADO, 2000). No entanto, a partir de 1970, novos eventos políticos e 
econômicos na escala mundial levaram os geógrafos a perceber que o conceito de fronteira 
com noção essencialmente política, não dava mais conta de explicar as novas problemáticas 
ligadas a fronteira (FERRARI, 2010). Desde então, problemáticas fronteiriças vem sendo 
analisadas também pela Geografia Social e Cultural. Para não fazer muito apelo ao limite 
internacional, os espaços fronteiriços têm sido estudados a partir da ideia de regiões ou 
zonas de fronteira, como espaços abertos e não fechados, (FERRARI, 2010). Assim pode-
se questionar: qual a noção de zona de fronteira? De acordo com Ferrari (2015) “a zona de 
fronteira” pode ser pensada como: 

[...] espaço que emerge da demarcação do limite político territorial entre dois 
Estados Nacionais; ela se encontra na confluência entre dois territórios fundados 
sobre duas culturas e identidades nacionais construídas dentro da oposição entre 
“nós e os outros”. Mas, longe de ser apenas espaço político geográfico, marcado 
pela diferença cultural, identidade nacional e pertencimento territorial, a zona de 
fronteira é também espaço social e cultural [...], (FERRARI, 2015, p.2). 

Nesta direção Machado (2005) também contribui dizendo que: 
[...], o conceito de zona de fronteira aponta para um espaço de interação, uma 
paisagem específica, com espaço social transitivo, composto por diferenças 
oriundas da presença do limite internacional, e por fluxos e interações 
transfronteriças, cuja territorialização mais evoluída é a de cidades gêmeas [...], 
(MACHADO, 2005, p. 21) 

 
Embora não seja o único conceito a ser mobilizado em nossa analise, é exatamente 

a partir da noção de zona de fronteira como sugerida por Ferrari (2015) e Machado (2005) 
que se pretende empregar o conceito de zona de fronteira já que ele auxilia na análise das 
interações transfronteiriças cotidianas. Haesbaert (1998) ensina que as interações 



IX SIMPÓSIO PARANAENSE DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA FÓRUM REGIONAL DA ANPEGE – REGIÃO SUL “Ciência e Pesquisa Geográfica na Perspectiva Sul Brasileira” 
14 a 16 de Novembro de 2018  

transfronteiriças podem: “[...], aparecem tanto sob uma lógica reticular, de redes (de 
trabalhadores, comerciais, financeiras, culturais, político-eleitorais, ligadas à saúde e 
educação etc.) quanto sob uma lógica zonal, de áreas (verdadeira expansão de “regiões” 
brasileiras para o interior dos países vizinhos)”. (HASBAERT, 1998. p.68). Partindo da 
ideia de Haesbaert (1998), e considerando que os fronteiriços de Pato Bragado, Entre Rios 
do Oeste e Nueva Esperanza estabelecem fluxos cotidianos, é fundamental compreender 
quais os fatores que geram as interações transfronteiriças. 

 
Tipologia das interações transfronteiriças entre Pato Bragado, Entre Rios do Oeste e 
Nueva Esperanza 

 
Pato Bragado, Entre Rios do Oeste e Nueva Esperanza são pequenos 

municípios limítrofes, fazem parte de um segmento da fronteira brasileiro-paraguaia. 
Pode ser dizer que estão dentro da zona de fronteira brasileiro-paraguaia. Os atuais 
territórios de cada município fazem parte de uma geohistória que demonstram 
interações transfronteiriças antigas, antes mesmo de suas emancipações políticas. Mas, 
ainda que historicamente tenha havido interações transfronteiriças entre eles, 
contemporaneamente constata-se uma nova ordem de interações. Além da 
cotidianidade dos fluxos, a própria natureza das interações também foi modificada. Se 
no passado as interações eram restritas a alguns produtos como café, laranja e menta 
que saiam do Brasil para o Paraguai, atualmente isso mudou, notadamente após a 
construção do Lago de Itaipu, cujo lago favoreceu a travessia de um lado ao outro do 
limite internacional. 

Desde o final da década de 1990 verifica-se inúmeras interações entre Pato 
Bragado, Entre Rios do Oeste e Nueva Esperanza, dentre elas, interações na educação, 
saúde, trabalho, cultura, política, dentre outras. As primeiras pesquisas de campo 
indicam maior expressividade de fluxos oriundos do Paraguai para o Brasil, embora 
processos migratórios do Brasil para o Paraguai também geram fluxos. Podemos 
encontrar brasileiros e filhos de brasileiros residindo em Nueva Esperanza e 
paraguaios e brasiguaios nos municípios de Pato Bragado e Entre Rios do Oeste. São 
esses sujeitos, que promovem e fomentam inúmeras redes de interações 
transfronteiriças. Ainda que não tenhamos respostas definitivas, pois o trabalho faz 



IX SIMPÓSIO PARANAENSE DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA FÓRUM REGIONAL DA ANPEGE – REGIÃO SUL “Ciência e Pesquisa Geográfica na Perspectiva Sul Brasileira” 
14 a 16 de Novembro de 2018  

parte de uma pesquisa que está em andamento, é possível argumentar que existem 
inúmeros fatores que promovem as interações transfronteiriças cotidianas, mas dois 
parecem ser preponderantes: o diferencial cambial e as desigualdades 
socioeconômicas entre os dois lados do limite internacional. No recorte espacial em 
analise visualizam-se profundas assimetrias.  

 
Referências  
CORREA, Roberto Lobato. Dimensões de análise das redes geográfica. In: 
_____________________. Trajetórias geográficas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997. 
FERRARI, Maristela. A zona de fronteira na perspectiva da geografia cultural: lugar de 
distanciamento e conflitos ou lugar de reencontros culturais? Uma análise a partir das 
cidades gêmeas brasileiro-argentinas. Marechal Cândido Rondon, 2015. 
FERRARI, Maristela. Interações transfronteiriças na zona de fronteira brasil-argentina: o 
extremo oeste de Santa Catarina e paraná e a província de misiones (século xx e xix). Tese 
de doutorado. Florianópolis, 2011  
FERRARI, Maristela. Conflitos e Povoamento na Fronteira Brasil-Argentina: Dionísio 
Cerqueira (SC), Barracão (PR) e Bernardo de Irigoyen (Misiones). Florianópolis (SC): 
Editora UFSC, 2010. P: 322 
HAESBAERT, Rogério. Região e Redes Transfronteiriças em Áreas de Migração Brasileira nos 
Vizinhos do Mercosul. In: STROHAECKER, Tânia Marques (org.) et al.Fronteiras e Espaço 
Global. Porto Alegre: AGB-Seção Porto Alegre, 1998. p.59-68. 
NEVES, Fabio de Oliveira. O "lugar" da pesquisa qualitativa na Geografia: elementos para 
discussão. In: Anais do V Seminário Internacional de Pesquisa e Estudos Qualitativos. Foz do 
Iguaçu, 2018. s.p. Disponível em: http://sepeq.org.br/eventos/V-SIPEQ. Acesso em: 
17/05/2018. 
MACHADO, Lia Osório. Limites e Fronteiras: da Alta Diplomacia aos Circuitos da Ilegalidade. 
In:Território nº 8, Jan/Jun. LAGET/UFERJ, 2000. P: 9-29. 
RAFFESTIN, Claude. Por uma Geografia do Poder. São Paulo: Ática, 1993. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



IX SIMPÓSIO PARANAENSE DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA FÓRUM REGIONAL DA ANPEGE – REGIÃO SUL “Ciência e Pesquisa Geográfica na Perspectiva Sul Brasileira” 
14 a 16 de Novembro de 2018  ANÁLISE DA PAISAGEM E MORFOLOGIA DE 

PATRIMÔNIOS DA CIA LUMBER EM 
EMPREENDIMENTO DE COLONIZAÇÃO – O 

CASO DE RECTA GRANDE E BIRIGUY 
Gabriela Iassia Finati179 

Humberto Yamaki180 
 

Eixo Temático: Paisagem Cultural e Patrimônio 
Resumo: Este artigo trata do “Núcleo Colonial El Dorado”, as margens da Ferrovia Noroeste do 
Brasil. O empreendimento, localizado entre os quilômetros 240 e 280 da EFNOB, foi uma ação 
da San Paulo Land, Lumber & Colonization Company (Lumber). Os patrimônios Recta Grande e 
Biriguy pertencem a esse Núcleo Colonial. A análise da paisagem e morfologia de ambos permite 
reconhecer como as estratégias da Companhia Lumber definiram as características chave de uma 
paisagem histórica no noroeste paulista. Após o reconhecimento das principais características do 
projeto de colonização dos patrimônios é possível reconhecer quais componentes são 
responsáveis por moldar e dar continuidade à paisagem local e regional. O relevo pouco 
acidentado das terras de El Dorado é responsável por delimitar um horizonte linear e 
predominantemente de camadas simples. A visibilidade para o horizonte em El Dorado é a 
principal qualidade cênica da paisagem.  Identificação dos principais componentes e o 
reconhecimento da qualidade cênica direcionam para futuras medidas de preservação e 
planejamento da paisagem. 
  
Palavras-chave: Paisagem histórica; Noroeste Paulista; Núcleo Colonial El Dorado. 
  
Introdução  

O estudo de paisagem em antigas áreas de colonização do início do século XX 
ainda é pouco discutido no Brasil. Esse estudo surge como uma contribuição para essa 
área do conhecimento. A análise apresentada é parte da pesquisa de mestrado que trata da 
identificação, reconhecimento e avaliação da paisagem do Núcleo Colonial El Dorado - 
SP. Trata-se de um empreendimento que surge associado à implantação da Estrada de 
Ferro Noroeste do Brasil, no noroeste do Estado de São Paulo. Era uma iniciativa da San 
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Paulo Land, Lumber & Colonization Company (doravante Lumber), com cerca de 60.000 
alqueires de extensão de terras. 

A “Planta Parcial do Núcleo Colonial El Dorado” (Figura 1) de 1920 permite 
identificar os métodos e estratégias de colonização adotados.  Tendo a ferrovia e uma 
rede de estradas de acesso, o empreendimento foi dividido em lotes rurais de dimensões 
variadas. Patrimônios foram fundados a distâncias regulares ao longo da linha férrea e 
também em áreas afastadas. Constituíram um conjunto de patrimônios estação e sedes de 
núcleos ou bairros coloniais. 

Figura 1 – Planta Parcial do Núcleo Colonial El Dorado com delimitação de Fazendas 

 
Fonte: G. Finati, H. Yamaki. Arte: Finati (2018).  Planta Base: Planta Parcial do Núcleo 

Colonial El Dorado – Autor: James Mellor – Escala: 1:50.000 – Ano: 1920, ajustada em 1925 – 
Acervo do Museu Histórico “Dr. Renato Cordeiro” 

Ao todo foram identificados quatorze lotes destinados a patrimônios ou futuros 
povoados. Em El Dorado quatro deles compõe o grupo de patrimônios estação: Recta 
Grande (Km 250), Biriguy (Km 262), Guatambu (Km 270) e Araçatuba (Km 280). Neste 
trabalho é apresentada a análise dos patrimônios Recta Grande e Biriguy, localizados 
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junto a estações ferroviárias da EFNOB. Respectivamente municípios de Coroados e 
Birigui.  

O objetivo é reconhecer e verificar permanências e características chave da 
paisagem. Pautado nos estudos realizados por McClelland et al. (1999), em seu Guia de 
Avaliação de Paisagens Históricas, tem-se como metodologia a avaliação da paisagem a 
partir do reconhecimento de processos e componentes.  

Revisão e constatação de leis e decretos como condicionantes de projeto 
direcionam a primeira etapa. Em seguida, identificação dos eixos visuais e de conexão no 
plano do patrimônio permite reconhecer características do projeto que foram executadas 
conforme diretrizes dos decretos e leis. Por fim, a constatação e identificação de algumas 
cenas ao longo do traçado inicial da EFNOB, ente Recta Grande e Biriguy permitem 
identificar o caráter cênico da paisagem do noroeste paulista.  

 

Reconhecimento de Paisagem histórica em antiga área de colonização 
A paisagem surge da “relação entre homem e meio” (SWANWICK, 2002, p. 2). 

Por isso pode ser vista como uma autobiografia que “reflete nossos gostos, valores, 
aspirações e até mesmo nossos medos, de forma tangível e visível” (LEWIS, 1979, p. 12). 
Toda paisagem que possui significado a uma determinada comunidade ou grupo e que os 
acontecimentos relacionados a ela sejam superiores a 50 anos, pode ser classificada, 
segundo Clement (1999), como paisagem histórica. A paisagem de El Dorado pertence a 
essa subcategoria.  

McClelland et al. (1999) define que reconhecer o caráter de uma paisagem é 
identificar quais processos e componentes a definem. Os processos podem ser todas as 
características ditas como essenciais na formação da paisagem: usos e atividades do solo, 
padrões de organização espacial, características do ambiente natural e tradições culturais. 
Enquanto que os componentes são as características visíveis na paisagem: redes de 
circulação, demarcação de limites, vegetação, estrutura, edifícios e objetos, clusters 
(agrupamentos), sítios arqueológicos e elementos de pequena escala (MCCLELLAND et 
al., 1999). 
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Considerando-se a análise da paisagem a partir da identificação de processos e 
componentes, de maneira geral, em todo o plano de El Dorado tem-se que os principais 
processos responsáveis por definir a paisagem são o relevo pouco acidentado e as práticas 
agrícolas. Em contrapartida os componentes, aquelas características essenciais e visíveis 
na paisagem são: ferrovia NOB, bacias hidrográficas, morfologia de patrimônios e 
tipologias de lotes rurais.  

Baseado nos estudos realizados por Yamaki (2017) nas terras do Norte do Paraná, 
o estudo de El Dorado parte do reconhecimento dos componentes de uma paisagem. 
Yamaki (2011) desenvolveu um diagrama para estudo e avaliação do caráter da paisagem. 
Este diagrama determina que a primeira etapa consiste em verificar e conhecer os 
componentes da paisagem. Em seguida considera que a articulação entre esses 
componentes, como hidrografia e relevo, é o que constitui os atributos da paisagem, como 
camadas e visuais. A partir desses atributos é que se torna possível entender a estrutura e 
consequentemente o caráter. Assim, o caráter é "um padrão distinto, reconhecível e 
consistente de elementos que torna uma paisagem diferente da outra" (SWANWICK, 
2002, p. 8). 

A análise de El Dorado a partir dos processos e componentes da paisagem parte 
de uma revisão de leis e decretos de colonização. Apresentam quais são as medidas 
tomadas em terras pertencentes a companhias colonizadoras no início do século XX e 
quais são as diretrizes que permitiram a formação de módulos de colonização. 

 

O Projeto de El Dorado segundo Leis e Decretos  
A atual Ferrovia Noroeste do Brasil foi idealizada a partir do decreto n. 862/1890. 

Determinava possíveis ligações entre diversos estados à Capital Federal (BRASIL, 1890). 
Modificações e alterações no traçado foram definidas em leis posteriores. 

Entre os decretos relacionados à EFNOB, o primeiro a tratar da determinação e 
localização de núcleos coloniais as margens da linha tronco é o Decreto 6.463/1907, o 
qual trata da revisão do contrato da Companhia de Estradas de Ferro Noroeste do Brasil 
e a modificação do traçado entre Cuiabá e Bauru. Entre as diretrizes previstas no decreto, 
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cabia ao Governo Federal determinar junto à companhia a necessidade em estabelecer 
uma sede de núcleo colonial. Além disso, constituíam-se como um núcleo colonial os 
lotes estabelecidos dentro de uma zona de vinte quilômetros (BRASIL, 1907a). 

O decreto de povoamento nacional n. 6.455/1907 também determinava que para 
a existência de um núcleo colonial era preciso que cada lote possuísse acesso à água e 
viação capaz de permitir acesso fácil. Essa diretriz permitiu que a divisão dos lotes rurais 
em El Dorado fosse, predominantemente, realizada de modo a cada lote possuir uma 
frente voltada para um curso d’água e outra para uma estrada. Há casos em que estradas 
ou cursos d’água não ocupam os limites dos lotes, mas sim a área central. No entanto em 
todos os casos a diretriz de transporte e salubridade é contemplada. Era previsto também 
que, pelo menos cinquenta famílias deveriam se estabelecer em um raio máximo de doze 
quilômetros (BRASIL, 1907b). 

No mesmo período, no estado de São Paulo, a Lei estadual 1.045-C/1906 e o 
decreto regulamentar 1.458/1907 tratavam da imigração e colonização. Além do que 
estava previsto no decreto federal de povoamento pode-se destacar as dimensões 
máximas para lotes próximos as margens da linha férrea (25 hectares), a discriminação 
de áreas para futuras povoações (SÃO PAULO, 1906) e a divisão entre lotes rurais e 
urbanos, sendo os primeiros exclusivamente para a lavoura e o segundo para as 
respectivas sede ou sedes (SÃO PAULO, 1907).  

Os decretos definiram a estruturação do parcelamento do Núcleo Colonial assim 
como a localização de estações e patrimônios. A distância entre patrimônios de El Dorado 
ao longo da EFNOB varia de oito a doze quilômetros, sendo a distância entre Recta 
Grande e Biriguy o máximo estabelecido.  
Morfologia de patrimônios e componentes da paisagem 

A implantação de patrimônios em Núcleos Coloniais era algo previsto, portanto 
no decreto de colonização de 1907. A distância máxima de doze quilômetros entre cada 
patrimônio era um requisito a ser seguido. Acesso à água e estradas também estavam 
previstos nos decretos federal e estadual. 
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A rede extensa de córregos e demais cursos d’água definiram limites de expansão 
do Núcleo Colonial. Espigão mestre, definido pela divisão de águas dos Rios Tietê e Feio 
(Aguapeí) e os espigões secundários são limites de lotes e fazendas. 

A partir da verificação em plantas antigas e imagens aéreas foi possível constatar 
que o traçado da EFNOB em El Dorado é sempre paralelo ao espigão mestre. Isso 
resultou em um traçado repleto de curvas. Além disso, a ferrovia é a principal rede de 
circulação e demarcação de limites. Estradas e picadões projetados pela Companhia 
Colonizadora são direcionados para a linha férrea e seguem o sentido de córregos e 
ribeirões. Lotes estreitos de curso d'água a estrada predominam no plano do Núcleo 
Colonial El Dorado.  

Os dois patrimônios analisados neste artigo surgem imediatos à ferrovia. Sua 
morfologia é distinta, mas as soluções de projeto são semelhantes e permitiram uma 
homogeneidade na paisagem. Entender o módulo inicial desses projetos de colonização 
permite compreender soluções adotadas para localização de edificações e respectivas 
áreas livres, bem como arranjo de estradas e caminhos. 

No trecho de Recta Grande foram identificados dois panfletos de venda de terras 
da Lumber. A Figura 02 apresenta um esboço desses dois panfletos e como eles se 
complementam.  

Figura 2 – Módulo de venda de terras no trecho de Recta Grande em 1913 e 1916 

 
Fonte: Pesquisa: G. Finati, H. Yamaki. Arte: Finati (2018) 

 O primeiro panfleto datado de 1913 apresenta um módulo delimitado por 
córregos e estradas com oitenta e oito lotes. Neste primeiro módulo não há indicação de 
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localização do patrimônio. Todos os lotes possuem acesso à água e estradas ou ferrovia. 
Já em 1916, em segundo anúncio apresentado pela Companhia, no mesmo trecho, é 
identificada a localização da Estação e patrimônio Recta Grande. Há quarenta e sete lotes 
rurais neste anúncio.  

Em ambos os anúncios a EFNOB corre paralela aos córregos. O parcelamento do 
patrimônio apresentado no módulo de 1916 toma como eixo central a ferrovia. 
Consequentemente lotes rurais e urbanos são organizados a possuir frente voltada à 
estação.  

O parcelamento do patrimônio Recta Grande apresenta dois principais eixos. O 
primeiro e principal é o eixo da ferrovia, onde se localiza a estação. É principalmente ao 
longo desse eixo que se torna possível a visualização de Biriguy na linha do horizonte. O 
segundo, perpendicular à ferrovia, é determinado por áreas livres, praças e igrejas (Figura 
3). 

 
Figura 3 – Parcelamento do patrimônio Recta Grande e identificação de principais elementos 

de eixos visuais e de conexão 

 
Fonte: Pesquisa: G. Finati, H. Yamaki. Arte: Finati (2018).  Planta Base: Planta da Cidade de 

Coroados – Escala: 1:2.000 – Ano: 1949 – Arquivo Público do Estado de São Paulo 
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Doze quilômetros após Recta Grande, o patrimônio e Estação Biriguy, um dos 
principais projetos de colonização da companhia, surge na margem oeste da EFNOB.  Os 
lotes rurais lindeiros ao patrimônio não possuem acesso direto à água. Neste caso 
predomina o interesse em possuir uma frente voltada ao patrimônio.  

O parcelamento do patrimônio Biriguy pode ser dividido em três principais 
módulos (Figura 4). O primeiro compreende justamente a reta da Ferrovia onde fora 
implantado a estação. O segundo módulo é composto por seis quadras paralelas a 
Esplanada. E o terceiro é definido por uma malha de 9 por 4 quarteirões com uma praça 
triangular. Os módulos se ajustam e se unem a partir de duas praças triangulares: James 
Mellor e Doutor Gama. 

 
 

Figura 4 – Estruturação espacial do patrimônio Biriguy 

 
Fonte: G. Finati, H. Yamaki. Arte: Finati (2018). Planta Base (a): Estrada de Ferro 

Noroeste do Brasil – III Divisão – Esplanada de Biriguy – Escala: 1:2000 – Ano [1913] - Planta 
Base (b): Planta Parcial do Núcleo Colonial El Dorado – Autor: James Mellor – Escala: 

1:50.000 – Ano: 1920, ajustada em 1925 – Museu Histórico “Dr. Renato Cordeiro” 
Assim como em Recta Grande, em Biriguy pode ser definido eixos de visibilidade 

e ligação. Os eixos de visibilidade e conexão identificados dão sentido a aparente 
desorganizada planta do patrimônio (Figura 5). 
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O primeiro eixo é indicado pela esplanada da ferrovia. O segundo é a ligação entre 
o Módulo 1 e Módulo 2, ou entre Ferrovia (estação) e Praça Dr. Gama (Igreja Matriz). Já 
o terceiro define o eixo entre Módulo 2 e Módulo 3 ou Praça James Mellor e Praça Dr. 
Gama (Igreja Matriz).  

 
Figura 5 – Eixos Visuais e de Conexão no patrimônio Biriguy

 
Fonte: Pesquisa: G. Finati, H. Yamaki. Arte: Finati (2018).  Planta Base: Planta Parcial do 

Núcleo Colonial El Dorado – Autor: James Mellor – Escala: 1:50.000 – Ano: 1920, ajustada em 
1925 – Museu Histórico “Dr. Renato Cordeiro” 

Recta Grande e Biriguy surgem associados à EFNOB e as soluções adotadas no 
projeto de ambos permite verificar que a definição de eixos de conexão reforçam a 
importância da ferrovia e áreas livres. Lotes urbanos e rurais também são direcionados à 
Estação.  

 

Qualidade cênica da paisagem 
Localizados entre dois cursos d’água, Recta Grande e Biriguy, ocupam local de 

visibilidade no Núcleo Colonial. Entre eles há um eixo de conexão externo ao arranjo de 
cada patrimônio. Corresponde ao antigo traçado da ferrovia. Neste eixo de ligação entre 
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Recta Grande e Biriguy a linha do horizonte de camada simples (Figura 6), identificada 
por Yamaki (2018) em trabalhos de campo nessas terras, proporciona e garante a principal 
qualidade cênica do empreendimento da Lumber. 

 
 

Figura 6 – Paisagem cênica em El Dorado: eixos de visibilidade entre Recta Grande e Biriguy 
ao longo do antigo leito da EFNOB 

 
Fonte: (a) Finati (2018); (b) Google Earth Pro (2018) 

A “qualidade cênica é o valor da paisagem visualizada com base na sua 
atratividade visual percebida, conforme determinado pela composição estética dos 
elementos visuais” (MEYER, 2016, p. 73). 

A expansão dos patrimônios “obedece” ao plano inicial e apesar do deslocamento 
da ferrovia as características do projeto permanecem – curvas da estrada e visibilidade 
entre patrimônios. Não há árvores ou cercas que marcam o antigo traçado da ferrovia, 
mas ele é reconhecível. O antigo patrimônio Biriguy é destaque no horizonte 
predominantemente de camadas e linhas simples (Figura 7).  
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Figura 7 – Curva na rodovia, antiga Estrada NOB entre Recta Grande e Biriguy

 
Fonte: Finati (2018) 

A manutenção dos eixos internos de Recta Grande e Biriguy permite que se 
estabeleçam eixos externos e de visibilidade entre os dois.  

 

Considerações Finais  
A análise da estrutura permite identificar como estradas antigas, linhas e limites 

de lotes rurais foram responsáveis por definir a morfologia do patrimônio. A articulação 
entre os principais componentes é o que define a paisagem e consequentemente o caráter.  

Paisagem histórica estabelecida e definida pelos limites da ferrovia, que mesmo 
após anos da execução do projeto mantém em sua estrutura a configuração inicial de um 
projeto de colonização. 

Reconhecer a paisagem como história e compreender quais são as características 
que a definem é imprescindível para definir políticas de preservação e planejamento da 
paisagem. 

Referências  
BRASIL. Decreto nº 862, de 16 de Outubro de 1890. Concede privilegio, garantia de juros e 
mais favores para o estabelecimento de um systema de viação geral ligando diversos Estados da 
União á Capital Federal. Coleção de Leis do Brasil - 1890, p. 2855 Vol. Fascículo. X. 



IX SIMPÓSIO PARANAENSE DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA FÓRUM REGIONAL DA ANPEGE – REGIÃO SUL “Ciência e Pesquisa Geográfica na Perspectiva Sul Brasileira” 
14 a 16 de Novembro de 2018  

Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-862-16-
outubro-1890-523759-publicacaooriginal-1-pe.html>.  Acesso em: 11 ago. 2017. 
______. Decreto nº 6.455, de 19 de abril de 1907. Approva as bases regulamentares para o 
serviço de povoamento do solo nacional. Diário Official - 4/5/1907, Página 3086 Disponível 
em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-6455-19-abril-1907-
502417-publicacaooriginal-1-pe.html>. 1907a. Acesso em: 01 fev. 2017. 
______. Decreto nº 6463, de 25 de abril de 1907. Approva as clausulas para a revisão do 
contracto da Companhia de Estradas de Ferro Noroeste do Brazil e modificação do traçado 
Bahurú-Cuyabá. 1907b. Coleção de Leis do Brasil, de 31/12/1907 - vol. 002 (p. 795, col. 1) 
Disponível em: 
<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoSigen.action?norma=571099&id=14434830&i
dBinario=15687543&mime=application/rtf>. Acesso em: 11 ago. 2017. 
CLEMENT, D. General Guidelines for Identifying and Evaluating Historic Landscapes. 
Califórnia, 1999. 
LEWIS, P. F. Axioms for reading the landscape: Some Guides to the American Scene. In: 
MEINIG, D. W. (org.) The interpretation of ordinary landscapes. Oxford University Press, 
New York, 1979. p. 11-32. 
MCCLELLAND, L. et al. Guidelines for Evaluating and Documenting Rural Historic 
Landscapes NPS, USA, 1999. Disponível em: 
<www.nps.gov/history/NR/publications/bulletins/nrb30/index.htm> Acesso em: 30 maio 2017. 
MEYER, M. E. Identifying Important Scenic Views: Where They are and Why They are 
Important. In: WEBER, S. (org.). Engagement, Education, and Expectations—The Future of 
Parks and Protected Areas: Proceedings of the 2015 George Wright Society Conference on 
Parks, Protected Areas, and Cultural Sites. Hancock, Michigan: George Wright Society, 2016. 
SÃO PAULO. Decreto nº 1.458, de 10 de abril de 1907. Dá regulamento para a execução da lei 
n. 1045-C, de 27 de dezembro de 1906, que dispõe sobre immigração e colonização no território 
do Estado. 1907. Actos do Poder Executivo. Secretaria da A.gricultura, Commercio e Obras 
Publicas. Disponível em: 
<https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1907/decreto-1458-10.04.1907.html>. 
Acesso em: 01 fev. 2018. 
______. Lei nº 1.045-C, de 27 de dezembro de 1906. Dispõe sobre a imigração e colonização no 
território do Estado. 1906. Diário Oficial. 22/01/1907, p.241. Disponível em: 
<https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1906/lei-1045C-27.12.1906.html>. Acesso 
em 01 fev. 2018. 
SWANWICK, C. Landscape Character Assessment: Guidance for England and Scotland. The 
Countryside Agency: Cheltenham, 2002. 
YAMAKI, H. Diagrama de Avaliação do Caráter de Paisagem, 2011.  
______. Entrevista concedida a Gabriela Iassia Finati. 22 abr. 2018 
______. Terras do Norte: Paisagem e Morfologia, Ed. Humberto Yamaki e UEL, 2017. 
 



IX SIMPÓSIO PARANAENSE DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA FÓRUM REGIONAL DA ANPEGE – REGIÃO SUL “Ciência e Pesquisa Geográfica na Perspectiva Sul Brasileira” 
14 a 16 de Novembro de 2018  POR ENTRE A GEOGRAFIA DOS SABORES E A 

GEOGRAFIA DA FOME: PENSANDO A 
ALIMENTAÇÃO NO CONTESTADO 

 
 Mariana Pereira da Silva181  
 Heitor de Matos Silveira182 

 
Eixo Temático: Paisagem Cultural e Patrimônio 
Resumo: Pensar a questão alimentar não apenas pelo viés cultural e humanista, ou seja, apenas 
pelas identidades, pelo hedonismo e pelo imaginário, mas, também, considerar a complexidade 
da temática incorporando a dimensão socioeconômica para a esteira do debate. Neste sentido, 
caminhar por entre essas dimensões se torna fundamental, principalmente para pensar os 
problemas da fome e da pobreza, buscando demonstrar no artigo, a incorporação dessas 
dimensões na região do Contestado. Objetivo do presente artigo é elucidar uma região, que foi 
construída em meio à guerra, a existência de uma cultura da alimentação e dos sabores, e ao 
mesmo tempo a escassez de alimentos, advindas da pobreza, e talvez uma herança da guerra do 
contestado. Para o desenvolvimento desta pesquisa, o levantamento bibliográfico, a busca de 
artigos científicos e sites governamentais, foram imprescindíveis. A região em estudo mesmo 
apresentando uma importante herança alimentar que ainda se faz presente na alimentação da 
população da região, a falta de estruturas econômicas e um aporte social condiciona a existência 
de uma pobreza extrema e fome. 
 
Palavras-chave: Alimentação; Cultura; Contestado. 
  
Introdução  

A presente pesquisa é um ensaio teórico sobre algumas questões no que se tange 
a alimentação na região do Contestado, esta é composta por municípios do estado de Santa 
Catarina e do Paraná. A princípio optou-se por duas associações de municípios para 
constituir a região do Contestado, a primeira é a AMPLANORTE - Associação dos 
Municípios do Planalto Norte Catarinense - composta pelos municípios de Bela Vista do 
Toldo, Canoinhas, Irineópolis, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, 
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Papanduva, Porto União e Três Barras; e a segunda AMARP -  Associação dos 
Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe - composta pelos municípios de Arroio Trinta, 
Caçador, Calmon, Fraiburgo, Iomerê, Lebon Régis, Macieira, Matos Costa, Pinheiro 
Preto, Rio das Antas, Salto Veloso, Timbó Grande e Videira; como pode ser visualizado 
na figura 1. Existem mais municípios que fazem parte a Região do Contestado como um 
todo, porém, estes municípios escolhidos são os locais onde ocorreram as principais 
batalhas da guerra. 

Figura 1 - Localização da região do Contestado, de acordo com a regionalização entre 
AMPLANORTE e AMARP. 

 
Fonte: Ludka (2014) Adaptado de Base Cartográfica do IBGE (2014). 

 
Há, na região do Contestado, uma relação complexa que envolve a alimentação se 

considerarmos as perspectivas socioeconômicas e culturais. Isso porque a região, 
localizada na área de abrangência da Floresta de Araucárias, possui uma herança 
alimentar importante do ponto de vista cultural, especialmente em relação ao pinhão, à 
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produção do porco e do milho (que servem para o preparo da quirera com o porco) e da 
erva mate, que demarcam a identidade cabocla e de sabores e saberes regionais. O ato de 
se alimentar transcende um processo biológico e de ingestão de nutrientes, pois ele 
demarca também uma relação cultural e social, compondo identidades regionais, 
produção de conhecimento e imaginários e memórias. Nessa perspectiva, a alimentação 
e os sabores que compõem as paisagens contestadas e silenciadas da região (FRAGA; 
SILVEIRA, 2016) compõem, também, a identidade dos caboclos e se fortalecem como 
uma herança da Guerra que eclodiu na região. 

O direito à alimentação é algo “garantido” pela Constituição Federal, ou seja, 
todos os indivíduos deveriam ter acesso a uma alimentação de qualidade e adequada a sua 
cultura, porém, pode-se dizer que este é um dos direitos mais violados da Constituição, 
pois o Brasil é um país desigual.  

Segundo o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA 
- para que o indivíduo tenha uma segurança alimentar, ele deverá ter  acesso regular e 
permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o 
acesso a outras necessidades essenciais, tendo como princípio práticas alimentares 
promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam sociais, 
econômicas e ambientalmente sustentáveis. 

Com efeito, a alimentação não é um tema que deve ser fixado em apenas uma 
dimensão, seja ela econômica, social, ambiental ou biológica. Pensar a alimentação 
requer transcender o espectro disciplinar que a ciência tem se pautado e percorrer um 
caminho interdisciplinar, no intuito de orbitar essas dimensões em direção a uma 
compreensão do que é o alimento. No artigo, portanto, pensaremos a contradição da 
alimentação colocando em movimento a dimensão cultural e humanista, regida 
especialmente pelas dimensões do sabor enquanto cultura, hedonismo e imaginário, e a 
dimensão da fome e os problemas que a falta de políticas específicas para uma região 
culturalmente densa podem acarretar na escassez de alimentos.  

O objetivo do presente artigo é elucidar uma região, que foi construída em meio à 
guerra, existe uma cultura da alimentação e dos sabores, e ao mesmo tempo a escassez de 
alimentos, advindas da pobreza. Para o desenvolvimento desta pesquisa, o levantamento 
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bibliográfico, a busca de artigos científicos e sites governamentais, foram 
imprescindíveis. 

Em primeiro momento optou-se por explicar resumidamente o que foi a Guerra 
do Contestado, para que se possa atinar que a região em estudo foi definida a partir de 
uma guerra violenta. 

No segundo momento, compreender a alimentação e os sabores que compõem as 
paisagens contestadas e silenciadas da região, assim como a ausência desses alimentos 
advindos da falta infraestrutura da economia, da política, e do meio social.  

Para Josué de Castro (1961) “a história da humanidade tem sido, desde o princípio, 
a história de sua luta pela obtenção do pão-nosso-de-cada-dia”, sendo que só a geografia, 
que considera a terra como um todo, e que ensina a saber ver os fenômenos que passam 
em sua superfície, a observá-los, agrupá-los e classificá-los, tendo em vista a localização, 
extensão, coordenação e causalidade, - a geografia que pode orientar o espírito humano 
na análise do vasto problema da alimentação, como um fenômeno ligado, através 
influências recíprocas, à ação do homem, do solo, do clima, da vegetação e do horizonte 
de trabalho ( CASTRO, 1937, p. 25-26). 
 
Que guerra foi essa? 
 

A Guerra do Contestado, foi definidora dos territórios atuais de Santa Catarina e 
do Paraná, para Eduardo Galeano (1986), foi uma das maiores guerras civis do continente 
americano, que teve início em 1912 e se findou em 1916, deixando como marca o 
genocídio de milhares de camponeses pobres. Foram várias as causas do conflito armado, 
pois, na mesma época e no mesmo lugar, ocorreu um movimento messiânico de grandes 
proporções, uma disputa pela posse de terras, uma competição econômica pela exploração 
de riquezas naturais, e uma questão de limites interestaduais (FRAGA, 2010, p. 139). 

A guerra teve um caráter messiânico, pois contava com propostas básicas da 
crença popular da volta do messias (Fraga, 2010), onde a população revoltosa foi guiada 
por monges, a princípio com João Maria, havendo um segundo João Maria, após suas 
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mortes, surgiu José Maria, este foi líder das ações contra os “coronéis” da época, e que 
infelizmente morreu na primeira batalha em Taquaruçu, porém a fé do povo não morreu 
e eles seguiram com as batalhas. Batalhas que ficavam cada vez mais sangrentas e 
dolorosas, pois não lutavam apenas contra os seus “inimigos”, mas lutavam contra os seus 
próprios corpos, contra as doenças, as dores e a fome. 
 

Quase loucos de fome, envolvidos em restos de trapos ou inteiramente 
nus, mostrando todos os ossos sob a pele, mais de 1000 fanáticos se 
apresentam na Vila de Canoinhas. Nunca o povo dali tinha visto ou 
sequer imaginado miséria igual. [...] Alguns se atiravam à rês que era 
sacrificada, arrancavam pedaços de carne crua e comiam sofregamente. 
Outros, bebiam diretamente o sangue que ainda jorrava, e depois caíam 
enfraquecidos, numa sonolência da qual alguns não despertavam. [...] 
houve homens e mulheres que nem puderam atingir a vila; deixaram-se 
cair no caminho e ficaram aguardando a morte por inanição 
(QUEIROZ, 1977 p. 242). 

 
Segundo Ludka (2016), nos tempos da guerra, calhava a fome conjuntural, onde 

a população estava impossibilitada de realizar as plantações e consequentemente não 
havia colheitas, o governo que poderia lhes ajudar, estavam batalhando contra eles, pois 
a Guerra do Contestado se caracterizou também pela carnificina do governo contra o seu 
próprio povo. 

A batalha final, onde os caboclos caíram em uma emboscada se deu em Santa 
Maria, foram centenas de mortos, envolvendo homens e mulheres, desde crianças aos 
idosos. No ano de 1916 se tem o “fim” da Guerra do Contestado, pela assinatura do 
tratado de limites territoriais entre Paraná e Santa Catarina, onde estavam presentes o 
presidente da República Venceslau Brás, o governador do Paraná Afonso Alves de 
Camargo, e o governador de Santa Catarina Felipe Schmidt. 

Esta guerra deixou muitas heranças, boas e ruins. Os caboclos se caracterizam 
como uma herança boa, que herdaram dos seus antepassados a força, a generosidade, e a 
humildade, e ainda resistem as heranças ruins da guerra, como a pobreza e a fome que 
permanecem no território esquecido pelos poderes públicos. 
 
Contradição da alimentação: entre a cultura e fome 
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A herança da pobreza e da fome que marca profundamente o território do 

Contestado é seguida de uma herança alimentar que, na esteira da cultura e da paisagem, 
demarcam a identidade cabocla. O ato de se alimentar não expressa somente uma ação 
biológica, mas também cultural, histórica e social, especialmente ao considerarmos que 
o ato de se alimentar está imbricado na produção e consumo, técnicas (MACIEL, 2004), 
conhecimento e pensamento (MARANDOLA JR, 2012). Fraga e Silveira (2016) 
demonstram que na região do Contestado, alimentos como pinhão, quirera com porco e 
chimarrão são alimentos que não somente constituem a identidade do caboclo, mas 
também a própria paisagem. Partindo de Berque (2012), os autores compreendem que as 
paisagens contestadas e silenciadas são constituídas tanto pela paisagem enquanto uma 
marca, pois as araucárias e os pés de erva-mate demarcam a paisagem do território, como 
pela paisagem enquanto matriz, pois ela rege e condiciona as relações de convívio, 
pensamento, relação com o mundo e relação de alimentação. 

Na esteira da geografia, os estudos da alimentação demoraram pra se tornar um 
objeto central; Paul Claval (2014) assevera que a comida e os alimentos faziam parte dos 
estudos da geografia, mas como elementos constituintes da região, e não havia um campo 
específico de uma geografia da alimentação. No desenvolvimento da geografia 
humanista, contudo, o alimento passa a se tornar importante, especialmente com a 
constituição de uma Geografia dos Sabores, conduzida especialmente por três matrizes: 
cultura, hedonismo e memória (SILVEIRA; FRAGA, 2015; FRAGA; SILVEIRA, 2016). 
Enquanto o hedonismo enfoca uma relação estrita entre sabor e saber, à medida que 
considera que o gosto também está voltado à produção do conhecimento mediado por 
uma relação do corpo com o mundo que se pauta no prazer e na volição (MARANDOLA 
JR, 2012), a memória se volta para uma relação entre o imaginário e a paisagem, em que, 
fenomenologicamente, a memória não está atrelada ao ato de recordar mas, sim, se 
embrenha pelos campos da imaginação, à medida que esses sabores permitem que um 
transporte do si-mesmo para lugares e paisagens, em direção à uma poética da terra e ao 
devaneio (GRATÃO, 2012; FRAGA; SILVEIRA, 2016). 

Na esteira da cultura, no entanto, os sabores e os alimentos perpassam de forma 
seminal a ideia de paisagem, especialmente se considerarmos o conceito de paisagem 
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marca e paisagem matriz pensada pelo geógrafo francês Augustin Berque (2012). Para o 
autor,  

a paisagem é uma marca, pois expressa uma civilização, mas é também 
uma matriz, porque participa dos esquemas de percepção, concepção e 
de ação - ou seja, da cultura, que canalizam, em certo sentido, a relação 
de uma sociedade com o espaço e com a natureza e, portanto, a 
paisagem de seu ecúmeno (BERQUE, 2012, p. 239). 

 
Para elucidar essa relação, pensemos nas paisagens conformadas pelos caiçaras e 

pela pesca nos preparos dos pratos com peixe, explorado por Werther Holzer (2012). Os 
atos de pesca, limpa e preparo do peixe, que são específicos da região e passados de 
geração em geração enquanto saber, conformam a paisagem de restinga e a identidade 
dos caiçaras que, na contemporaneidade, vem sendo ameaçada pela turistificação da 
região, à medida que grandes estabelecimentos de alimentos vem preparando esses pratos 
afastando-se dos preparos que compõem essa paisagem. Holzer (2014) também se 
debruça sobre a extração de sal na região de Araruama (RJ), em que a atividade 
extrativista é um saber regional que compõem os sabores e as paisagens vernaculares da 
região. Os processos de extração vão além da própria extração do sal, pois eles regem 
como as casas serão posicionadas e onde serão posicionadas - ou seja, a paisagem ela é 
uma marca, pois essas paisagens de restinga ou vernaculares marcam uma civilização, 
mas também é uma matriz, pois são elas que regem esses processos de preparo e de 
relação com o lugar em que habitam (SILVEIRA; FRAGA, 2015; BERQUE, 2012). 

Na região do Contestado, as araucárias, os porcos e a erva-mate desempenham a 
mesma função. Em tempos de guerra, os caboclos precisavam se alimentar e se proteger 
dos ventos gélidos que percorriam as florestas de araucárias que marcam a paisagem 
regional. Os caboclos, portanto, se utilizam da grimpa e do pinhão, concedidos pela 
própria paisagem, como forma de proteção do frio - ao atear fogo na grimpa, ela queima 
e fornece calor, mas também possibilidade de cocção do pinhão. Fraga e Silveira (2016), 
em trabalho de campo realizado na região, explicam que o processo começa na cata do 
pinhão, à medida que eles caem das araucárias quando se encontram maduros. Os pinhões 
são colocados em uma “cama” de grimpa, em que se ateia fogo, fazendo com que ela 
queima rapidamente. O calor é intenso, servindo para aquecer os caboclos, mas também 
para sapecar o pinhão (uma das formas de se comer o pinhão que é secular na região). 
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No âmbito da geografia a questão alimentar pode ser estudada de muitas formas, 
desde a cultura, a sua forma de plantio, até as consequências da falta do alimento para o 
indivíduo. No início desta pesquisa se aborda o que foi a Guerra do Contestado, seguido 
de uma cultura dos sabores e da alimentação, mostrando como o alimento se faz presente 
na cultura do caboclo do contestado.  

Os porcos, as araucárias e a erva-mate, sempre se fizeram presentes, antes, durante 
e depois da guerra, porém em quantidade e disposições distintas, no início com mais 
abundância e depois mais restrito, onde não são todos que possuem acesso. Foram 
substituídos pelo pinus, além do eucalipto e o álamo, e pela plantação de tabaco. A falta 
não somente desses alimentos que são culturalmente marcados, mas de qualquer outro 
alimento pode causar sérios danos a um indivíduo.  

 Para Josué de Castro (s.d), o alimento é tudo aquilo que, encontrado no meio 
exterior, pode servir à nutrição dos seres vivos seja qual for sua entrada no meio vital [...] 
o alimento diferencia-se da substância inerte sob o aspecto nutritivo, por valor de utilidade 
latente aos seres vivos. 

 Para Ricardo Abramovay (1985, p. 11), reconhecer uma boa e uma má 
alimentação é necessário se embasar em duas perguntas: a primeira é quais são 
independentemente dos alimentos que cada povo consome as necessidades nutricionais 
do ser humano?  e por segundo quais são os alimentos que podem satisfazer estas 
necessidades e em que quantidade devem ser consumidos?  Assim define boa alimentação 
sendo: o que de energia é consumida sob a forma de que os alimentos sejam ao menos 
equivalente à energia gasta no trabalho do organismo. 

Para Abramovay: 
Os hábitos ou tabus alimentares exercem um papel desprezível no 
comportamento nutricional da população brasileira. Não existem no 
Brasil os que sabem comer e os que não sabem comer. Existem os que 
podem e os que não podem ter acesso a uma alimentação adequada e 
suficiente. O fator determinante: quanto mais baixa a renda, mais sérios 
são os problemas alimentares (ABRAMOVAY, 1985, p. 43). 

  
De nada adianta corrigir um suposto problema protético sem que se resolva, em 

primeiro lugar, o problema calórico, isto é, sem que os pobres passem a comer mais com 
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alimentos de qualidade. Cerca de milhões de pessoas vão dormir todas as noites, sem ter 
consumido os alimentos de que necessitam para manter a saúde de seu organismo. Dez 
milhões de crianças de menos de cinco anos morrem anualmente de fome ou de doenças 
dela decorrentes (ADAS, 1988, p. 5). 

A falta de nutrientes leva o indivíduo a fome, e a fome leva o mesmo para doenças 
e às vezes até a morte, para Jean Ziegler existem dois tipos de fome: 

[...] “fome conjuntural” é provocada pela derrota brutal, imprevista, e 
em curto prazo de toda a infraestrutura econômica e social de uma 
sociedade. Como, por exemplo, a devastação e desnutrição de 
campos, estradas e poços por causa de uma seca ou de um furacão; ou 
como consequência de uma guerra, onde são incendiadas as casas, as 
pessoas são lançadas à rua, se acaba com os mercados, as pontes 
quebradas. Subitamente deixa de haver alimentos e milhões de 
pessoas se veem na indigência da noite para o dia. Por outro lado, a 
“fome estrutural” corresponde a falta permanente de alimentos à 
ausência persistente de uma alimentação adequada. Ela se deve ao 
subdesenvolvimento geral da economia de um país, à insuficiência de 
suas forças de produção e de suas infraestruturas e à extrema pobreza 
da maioria dos seus habitantes. As pessoas morrem lentamente por 
causa do grande número de doenças que as assolam, da falta de 
vitaminas ou do kwashiorkor. Resumindo, a “fome estrutural” não 
provém de uma catástrofe externa, mas é inerente às estruturas da 
sociedade (ZIEGLER, 2002, p. 32). 

 
Atualmente alguns municípios da região em estudo perpassam pela fome 

estrutural, onde as forças das políticas públicas que corroboram para minimizar essas 
carências não são suficientes, destacando-as pelos baixos índices socioeconômicos. Neste 
tipo de fome, há falta de nutrientes que em uma criança inibe os seu crescimento e seu 
desenvolvimento, em adultos causa leseira, e até mesmo ineficiências em seus afazeres 
diários, deixando o corpo sem imunidade contra doenças de todos os tipos. 

Na região do Contestado existe uma grande contradição, onde alguns municípios 
são marcados pela pobreza e a fome, e outros com a riqueza, como Ludka (2016) aborda: 

[...] principalmente no que tange às diferenças de condições de vida que 
são marcadas por riquezas e pobrezas verificadas dentro do mesmo 
território, como, por exemplo, em Videira e Caçador (AMARP), Porto 
União, Canoinhas e Mafra (AMPLANORTE), cidades ricas e com alto 
IDH-M, enquanto na contramão aparecem Calmon, Matos Costa e 
Timbó Grande (AMARP), e Bela Vista do Toldo, Major Vieira e Três 
Barras, (AMPLANORTE), com os piores índices (LUDKA, 2016, p. 
138). 
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Precisa desmistificar no Brasil, que as manchas de desnutrição ou fome se limitam 

mais a certas áreas do território. Uma vez que estes não são, hoje, uma situação 
escandalosa apenas no Nordeste e em algumas áreas da Amazônia e de Minas Gerais, 
como mostram os estudos anteriores. Ela existe em todo o território nacional, tanto nas 
zonas rurais como nas urbanas e, por paradoxal que possa parecer, tem aumentado com o 
processo de modernização do país (ADAS, 1988). 
 
Considerações Finais 
 

A Região do Contestado está marcada pela questão alimentar, seja ela na sua 
forma cultural na geografia dos sabores, ou na carência de alimentos na geografia da 
fome. A contradição existente entre uma cultura alimentar fortalecida pela herança 
secular da guerra, que continua a existir nos dias de hoje, com o consumo presente do 
pinhão, da quirera com porco e do chimarrão, e entre a pobreza e a fome é um terreno 
profícuo para pensar os efeitos deletérios causados em uma região que ainda se encontra 
em guerra: contra a pobreza, a miséria, a fome e o silenciamento.  

Com efeito, pensar no alimento para além de sua especificidade nutricional se 
torna fundamental para compreender as demais dimensões que comportam o ato de se 
alimentar. No espectro dos estudos culturais e humanistas, o alimento e o sabor 
potencializam a compreensão das relações entre natureza e sociedade, especialmente para 
pensar as paisagens, os territórios e as regiões que são compostas mediadas pelo sabor e 
pela alimentação. Em termos, os alimentos compõem a paisagem, à mesma medida que 
os caboclos participam dessa paisagem e a compõem também; alimentar-se não se refere, 
apenas, a comer um conjunto de nutrientes, mas, também, da incorporação da paisagem 
no corpo e da relação entre natureza e sociedade. 

 Contudo, acredita-se não ser coerente pensar a questão alimentar apenas pelo viés 
cultural e humanista, ou seja, apenas pelas identidades, pelo hedonismo e pelo imaginário, 
mas, também, considerar a complexidade da temática incorporando a dimensão 
socioeconômica para a esteira do debate. Neste sentido, caminhar por entre essas duas 
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dimensões se torna fundamental, principalmente para pensar os problemas da fome e da 
pobreza, pois, como buscamos demonstrar no artigo, a região do Contestado, mesmo 
apresentando uma importante herança alimentar que ainda se faz presente na alimentação 
da população da região, a falta de estruturas econômicas e um aporte social condiciona a 
existência de uma pobreza extrema e fome. 

Existem duas formas de morrer de fome, para Castro (1984), a primeira é não 
comendo nada e definhar de maneira vertiginosa até o fim; e a segunda é comer de 
maneira inadequada e entrar em um regime de carências ou deficiências específicas, capaz 
de provocar um estado que pode também conduzir à morte. 

A pobreza e fome ainda persistem na Região do Contestado, mas não “apenas” a 
fome de comida, mais também a fome de políticas sociais, de desenvolvimento, de 
sustentabilidade ambiental, fome de viver e não apenas sobreviver, de uma cultura 
reconhecida, fome de visibilidade. 
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GEOGRAFIA DIVIDIDO ENTRE O NATURAL E O 
ARTIFICIAL 

 
 Taís Müler183  
  
Eixo Temático: Paisagem Cultural e Patrimônio. 
RESUMO: O ser humano sempre necessitou de locais junto à natureza para se sentir melhor 
espiritualmente, embora antes a relação não se apresentava assim tão favorável aos dois lados, 
pois o ser humano se via como sobrevivente diante da imensidão do meio natural ao qual se 
deparava. Devido à inconstância do “mundo” o homem passou a encará-lo com medo e relutância, 
demorando firmar relacionamento com o mesmo. E só depois disso, passou a admirar e aproveitar 
a natureza, assim formando o conceito de paisagem. O oejtivo deste artigo é apresentar uma breve 
resião teórica sobre o coneito de paisagem natural e artificial , na perspetiva da ciência geográfica. 
A metodologia adotada foi uma pesquisa bibliográfica. O presete estudo coclui que a soceidade 
moderna em cosntante transformação e com a intervenção antrópica na natureza de forma mais 
intensa, a paisagem é compreendida como como conjunto de objetos que interage com o olhar do 
observador. As diferentes paisagens são formadas  a partir da existência de culturas com sistemas 
simbólicos representativos, que imprimem nesse espaço suas características específicas. 
 
 
 Palavras Chave: Paisagem; Geografia; Natural; Artificial. 
 
 
Introdução 

 
A Geografia requer uma revisão cuidadosa e detalhada dos conceitos que lhe dão 

forma. A Geografia tem como objeto de estudo a sociedade, que é objetivada pela análise 
de seis conceitos que entre si preservam um grau de parentesco, pois todos se referem à 
ação humana sobre a superfície terrestre: área, lugar, território, região, ambiente e 
paisagem. O objetivo desse trabalho é expor sobre a paisagem e suas divisões entre o 
                                                           
183Engenheira Ambiental formada pela UEM, Pós graduanda em Geografia, Meio Ambiente e Ensino 

Universidade Estadual do Paraná- Campus de Campo Mourão.eng.taismuller@gmail.com. 



IX SIMPÓSIO PARANAENSE DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA FÓRUM REGIONAL DA ANPEGE – REGIÃO SUL “Ciência e Pesquisa Geográfica na Perspectiva Sul Brasileira” 
14 a 16 de Novembro de 2018  

natural e o artificial. A paisagem é uma realidade viva e, nesse sentido seria adequado 
mencionar como tecido ecológico que recobre a superfície das terras emersas.  

A Geografia ao privilegiar uma conversa com outras ciências, reforça seu papel e 
justifica nos dias atuais a expansão dos cursos de pós-graduação e do contingente de 
profissionais que buscam nela referenciais teóricos que auxiliam na compreensão das 
diferentes dinâmicas entre homem e natureza que são refletidas na construção do espaço. 

Busca-se  analisar neste estudo as diferentes acepções que o conceito paisagem 
adquire no andamento do século XIX para o XX e sua validade como categoria de análise 
nos dias atuais. Retrata também sobre a divisão da paisagem, natural e o artificial . 

O objetivo deste artigo é apresentar uma breve resião teórica sobre o coneito de 
paisagem natural e artificial , na perspetiva da ciência geográfica. 

Metodologia 
 

Para o desenvolvimento deste estudo será adotada o método descritivo, com 
abordagem qualitativa. O estudo será realizado por meio de pesquisa de revisão 
bibliográfica. Para Lakatos e Marconi (2007) este tipo de pesquisa é definido como o 
levantamento, seleção e documentação de toda bibliografia que  já foi publicada sobre o 
tema, e possibilita que o pesquisador entre em contato com estes materiais e aprofunde 
os conhecimentos sobre o assunto. A busca foi realizada em bases de dados da Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS),  Scientific Electronic 
Library Online (SCIELO), monografias, dissertações, artigos científicos 

Os critérios de inclusão dos estudos para o levantamento bibliográfico serão textos 
completos, na língua portuguesa, com acesso livre e gratuito nas bases de dados acima 
citadas. Os critérios de exclusão foram estudos que não atendam os objetivos do estudo. 
3 Resultados e Discussão 

Desde Humboldt (1769-1859), estudioso da natureza em seu sentido mais simples, 
o tema paisagem está presente nas reflexões dos geógrafos. Com sua visão globalizante, 
ressaltando a vegetação como componente mais significativo da paisagem, preparou a 
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introdução do conceito de landschaft muito praticado pela geografia alemã desde o século 
XIX e que se expressa por uma associação forte o local e seus habitantes. A maior parte 
dos estudiosos as escola germânica utiliza esse termo para designar o próprio objetivo da 
geografia (Boesch ; Carol, 1968 

No livro, Sociologie et Géographie de Pierre George, demonstra seu conceito de 
paisagem quando afirma: “Toda coletividade humana projeta-se sobe uma porção do 
espaço terrestre a qual, sob diversas formas, serve de suporte às suas atividades. Essa 
parcela do espaço comporta, de fato, uma acamamento de vários espaços, qualificados 
segundo a natureza de suas relações com as atividades e formas de existência dos grupos 
considerados (GEORGE, 1966).  

O estudioso da Universidade Toulouse, George Bertrand, em 1968 recomendou 
um conceito bastante completo de paisagem: “É o resultado da combinação dinâmica, 
portanto instável, em uma determinada porção do espaço, de elementos físicos, biológicos 
e antrópicos, os quais, reagindo dialeticamente, uns sobre os outros fazem dela um 
conjunto indissociável em perpétua evolução”. Para esse mesmo autor, a paisagem se 
expressaria pelo modelo teórico do geossistema, formado por três componentes: potencial 
ecológico, exploração biológica e ação antrópica (Bertrand, 1968). 

Posteriormente no ano de 1972, Marcel Delpoux, da Universidade de Toulouse, 
ofereceria um tratamento metodológico específico ao estudo da paisagem, assinalando 
que as mesmas seriam uma entidade biofísica complexa, formada por dois constituintes: 
suporte, ou sejam, as características geológicas no sentido lato (orogênese, estratigrafia e 
litologia e cobertura, que seriam os parâmetros climáticos, biogeográficos e antrópicos 
(Delpoux, 1972).  

Para Humboldt à paisagem é o contorno das montanhas que limitam o horizonte 
num longínquo indeciso, a escuridão dos bosques de pinheiros, a corrente que se escapa 
de entre as selvas e bate com estrépito nas rochas suspensas, cada uma destas coisas tem 
existido, em todos os tempos, em misteriosas relações com a vida íntima do homem. 
(Humboldt, 1952, p. 212).  

A tática de Humboldt, e que persiste até hoje nos trabalhos de campo, era observá-
la, descrevê-la e representá-la, por meio da pintura. O observador deveria estar sempre 
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em um relevo topograficamente alto, de tal maneira que ele tivesse a visão total da 
paisagem e das relações de seus elementos. Segundo Humboldt, esta primazia do sujeito 
em relação a paisagem fazia confluir Ciência, Arte e Filosofia. 

A paisagem enquanto um conceito que compõe as bases da Geografia transita em 
outras esferas do conhecimento tais como nos estudos dedicados a análise do fenômeno 
social denominado de turismo e mais recentemente nas questões relacionadas com a 
proteção do patrimônio, dado o fato de que hoje ela ascendeu a esse status (Silva, 2017).  

Para Milton Santos (2006, p.66) “a paisagem é um conjunto de formas que num 
dado momento exprimem as heranças que representam as sucessivas relações localizadas 
entre o homem e a natureza”. Nesta direção Garcia (2016, p.2) explica que: 

 
A paisagem produz e é produto dessas relações de identidade, na medida em 
que mobiliza a imaginação geográfica dos sujeitos históricos. Os museus, 
máquinas de lembrar, fábricas incessantes de representações do social, 
colecionam e expõe de diversos modos artefatos que transportam o olhar do 
público em direção a este território apropriado.   

 
Para ser paisagem esse espaço visível tem de ser constituído por um conjunto de 

componentes que formem um todo coerente. Significa isto que esses componentes, em 
regra heterogêneos, pela sua distribuição, disposição, encadeamento, associação mais ou 
menos 16gica entre si, conjugar-se no sentido de ser possível atribuir uma identidade 
àquele espaço (LAMEIDA, 2006). 

Para Milton Santos (2006) a paisagem é entendida como um conjunto de formas 
que exprimem heranças representativas das relações entre o homem e a natureza . Nesta 
direção Cruz (2002, p.108) afirma que as paisagens são “[...] como reflexos dos espaços, 
toda transformação no espaço representa simultaneamente alguma transformação na 
paisagem, senão em sua fisionomia, certamente em seus significados”. 

Conforme Castro (2002, p. 132) a paisagem; 
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[...] traduz o sentido de um meio em termos imediatamente acessíveis à visão, 
à audição e ao odor. Ela compreende uma lógica de identificação [...] a 
paisagem é o que se vê, e neste sentido ela é decorrência também do olhar que 
se constrói em parte da herança histórica da cultura e em parte como 
experiência individual 

  

A discussão em torno do conceito de paisagem é um tema remoto. Ocorre desde 
a sistematização da Geografia como ciência no século XIX, e vem sendo discutido para 
uma eficaz compreensão das relações sociais e naturais de um determinado espaço. Em 
diferentes regiões o conceito paisagem vem sendo utilizado, divergindo dentro de 
múltiplas abordagens. Segundo Figueiró (2001).  

Ao se referir à paisagem o que vem à mente é a vista de um lugar onde se pode 
observar e apreciar a natureza, como se vê em algumas pinturas e gravuras. Segundo 
Santos (1988, p.22), a paisagem poderá ser reconhecida de forma natural e de forma 
artificial, onde a natural consiste naquela do qual ainda não foi modificada pelo homem, 
já a paisagem artificial é aquela que sofreu transformações realizadas pelo homem, como, 
carros, edifícios, estradas, campos de cultivo, casas, prédios indústrias, redes de água e 
esgotos, entre outros.  

Denomina-se de natural tudo que existe independentemente da ação do homem 
como: solo, vegetação, montanhas, rios, lagos, oceanos, seres vivos (animais, vegetais e 
micro - organismo) entre outros elementos. Natural, então é o que é produzido pela 
natureza. Para a Geografia o conceito de paisagem tem um significado mais abrangente. 
Segundo Milton Santos (Apud Adas; Adas, 2011.p.16), paisagem é aquilo que a nossa 
visão alcança tudo o que está presente no espaço, não apenas a natureza, mas também 
elementos criados pelo ser humano. 

Pode-se dizer que paisagem é tudo aquilo que se vê. É, portanto, a parte visível do 
espaço. As paisagens fazem parte do espaço geográfico, que é o espaço onde vivem os 
seres humanos, superfície terrestre (Vesentini, 2012).  

O princípio da paisagem natural foi desenvolvido por Immanuel  Kant (1993). 
Para este filósofo ele, a assertiva que o prazer deveria ser desinteressado, apenas uma 
imagem do objeto sem qualquer interesse material. Este princípio tornou-se metafísico 
com Arthur Schopenhauer (Benjamin, 1993), para quem o prazer desinteressado 
transformou-se em uma incipiente libertação do homem em relação à vida. A partir do 
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princípio da contemplação, a natureza passou a ser tratada como um objeto, possuidora 
de uma linguagem. Para Kant (1993) a beleza, o sublime, estava na natureza e não na obra 
de arte, que é apenas uma representação. Segundo Ribon, (1989, p.10) ““... uma beleza 
natural é simplesmente uma coisa bela, enquanto que uma beleza artística é a 
representação de uma coisa”. Assim, para Kant, a geografia física seria a revelação da 
beleza natural.   

No passado havia grande facilidade de encontrar uma paisagem natural, enquanto 
nos dias atuais essa paisagem praticamente não existe mais, pois a ideia que há é que se 
uma paisagem não foi modificada pelo homem há grande motivo para preocupação e 
torna-se objeto de intenções econômicas ou políticas, até mesmo quando a paisagem é 
natural o homem constrói algo em cima do natural visando lucros, deixando então de ser 
natural, se tornando a paisagem “mista”, onde estão misturados o natural e o artificial. A 
paisagem é considerada um conjunto heterogêneo de formas naturais e artificiais, sendo 
considerada formada por frações de ambas as partes. 

Em termos gerais, a Geografia Cultural examina os valores culturais, as práticas, 
a expressão discursiva e material e os artefatos das pessoas, a diversidade cultural e a 
pluralidade da sociedade, e como as culturas são distribuídas ao longo do espaço, como 
os locais e as identidades são produzidos, como as pessoas fazem sentido coloca e constrói 
os sentidos do lugar, e como as pessoas produzem e comunicam conhecimento e 
significado (Rosendahl; Lamego, 2004). 

O termo “geografia paisagem artificial ou cultural” foi utilizado primeiramente 
por Ratzel, quando escreveu sobre a geografia dos Estado Unidos com ênfase econômica. 
É preciso considerar ainda Paul Vidal de La Blache, contemporâneo de Ratzel, para o 
qual a relação homem-natureza aparecia mais ligada ao concreto e regional, no conceito 
de “pays”. Em relação à cultura que transforma a natureza, afirmou que “é preciso partir 
da idéia de que uma região é um reservatório onde dormem energias das quais a natureza 
depositou o germe, mas das quais o emprego depende do homem...” (La Blache apud 
Gomes, 1996, p. 203).   

Segundo  Baptista e Moreira (2013, p.4) a Geografia Cultural : 
 

Procura compreender um determinado local através das transformações 
culturais que a paisagem sofreu ao longo do tempo, corrobora-se que toda 
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ação humana que resulte em modificação da natureza para tornar o espaço 
melhor adaptado às suas necessidades, remontam à paisagem cultural. 

 
Em vez de estudar regiões pré-determinadas com base em classificações 

ambientais, a Geografia Cultural tornou-se interessada em paisagens culturais. Os 
geógrafos que se baseiam nessa tradição vêem culturas e sociedades como desenvolvendo 
suas paisagens locais, mas também moldando aquelas paisagens ( Corrêa;Rosendahl,  
2005). 

Essa interação entre a paisagem natural e os seres humanos cria a paisagem 
cultural. Este entendimento é um fundamento da Geografia Cultural. A Geografia 
Cultural tem sido um componente central da  Geografia, porém, como ela foi concebida, 
suas ferramentas conceituais e a abordagem da pesquisa empírica mudou bastante 
acentuadamente ao longo do tempo. 

No final do século XIX, a Geografia Cultural procurou comparar e contrastar 
diferentes culturas ao redor do mundo e sua relação com ambientes naturais. Essa 
abordagem tem suas raízes na antropogeografia de Friedrich Ratzel e, em comum com a 
Antropologia, visava compreender práticas culturais, organizações sociais e 
conhecimentos indígenas, mas enfatizava as conexões e o uso do lugar e da natureza com 
as pessoas (CORRÊA, 2014).  

 

Considerações Finais 
 
O objetivo geral deste artigo foi  apresentar uma breve resião teórica sobre o 

coneito de paisagem natural e artificial , na perspetiva da ciência geográfica. 
A aprtir da revisão de literatura cosntatou-se que ao longo da história, considerou-

se a paisagem como sendo o resultado da interrelação entre a esfera e a paisagem natural. 
Mas com o passar dos anos, com o capitalismo, o desenvolvimento urbano para a 
sobrevivência do ser humano o crescimento populacional, a paisagem natural está 
acompanhada da paisagem artificial e a paisagem mista, notando que a paisagem natural 
pode sim sofrer alterações ecológicas, causado pelo próprio meio natural, que seriam: 
chuvas, ventos, terremotos, polinização, entre outros. 
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Foi verificado que a paisagem mista ocorre, quando ela é natural e com a 
interferência do ser humano é construído algo dentro dela, para facilitar a entrada de 
humanos, visando fins lucrativos.  
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CALÇADÃO: MARCAS DO COTIDIANO DE 
LONDRINA, PARANÁ  

 Lawrence Mayer Malanski184  
 
Eixo Temático: Geografias Culturais e Humanistas 
 
Resumo: No contexto das sonoridades que preenchem o Calçadão da cidade de Londrina, Paraná, 
objetivou-se explorar os sons considerados imperialistas, isto é, que se destacam dentre outros 
sons em decorrência de suas intensidades fortes e que são utilizados com objetivos de apropriar 
frações dos espaços e atrair as atenções das pessoas, a fim de identificá-los quanto às suas fontes 
e revelar intenções de responsáveis por suas emissões. Para tanto, realizou-se trabalhos de campo 
no Calçadão com as práticas de caminhadas sonoras, gravações de panoramas sonoros e 
entrevistas com sujeitos responsáveis por emissões desses sons. A exploração realizada revela 
que os sons imperialistas representam diversas atividades diárias, tais como comerciais, 
religiosas, artísticas e políticas,  além de eventos esporádicos, que se realizam tanto em espaços 
públicos quanto privados nas proximidades do Calçadão. Tais atividades funcionais são também 
dotadas de sentidos e intenções e os sons imperialistas resultantes delas  expressam vontades  
individuais e de grupos que visam impor suas marcas nos espaços. 
Palavras-chave: Sons do cotidiano; Sons imperialistas; Calçadão de Londrina. 
 
 
Introdução 

Com 650 metros de extensão, o Calçadão de Londrina é uma avenida dedicada ao 
trânsito de pedestres no Centro Histórico desta cidade do norte paranaense. Ao longo dele 
se concentram diversos estabelecimentos comerciais populares nos andares térreos das 
edificações, cujas atividades neles realizadas atraem cerca de 30 mil pessoas diariamente. 
Além disso, no entorno do Calçadão se localizam praças, teatros, museus, a Catedral 
Metropolitana, um shopping center e o terminal central do transporte coletivo. Logo, 
devido às suas funções, acessibilidade e histórico, o Calçadão se caracteriza como uma 
“avenida principal” que favorece o desenvolvimento de diferentes atividades cotidianas 
e possui elevada imageabilidade dentre os habitantes da cidade.  
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As diversas atividades que se desenvolvem cotidianamente no Calçadão e no seu 
entorno são responsáveis pelo preenchimento das paisagens com sonoridades de 
diferentes origens, dentre as quais, muitas têm suas intensidades intencionalmente 
manipuladas por sujeitos e grupos. Esses sons propositalmente intensos e 
estrategicamente espacializados são entendidos como imperialistas (SCHAFER, 2011) e 
são utilizados, sobretudo, para atrair as atenções das pessoas para alguma coisa.  

Nesse contexto, objetivou-se explorar os sons imperialistas percebidos no 
Calçadão de Londrina, a fim de identificá-los quanto às suas fontes e revelar intenções de 
responsáveis por suas emissões. Para tanto, realizou-se trabalhos de campo no Calçadão 
nos anos de 2016 e 2017, com as práticas de caminhadas sonoras (WESTERKAMP, 
2007), gravações de panoramas sonoros - PS (FELD, 2014) e entrevistas semiestruturadas 
com sujeitos responsáveis por emissões de sons considerados imperialistas. As gravações 
foram feitas por um gravador de ambientes, digital e estéreo equipado com paravento e 
fone de ouvido. Posteriormente, os arquivos dos panoramas julgados mais significativos 
no contexto da pesquisa, foram editados e inseridos no mapa virtual do projeto Radio 
Aporee como forma de registro e complemento da pesquisa185.  

Ainda, este artigo se encontra organizado em duas partes, sendo a primeira 
correspondente aos aspectos teóricos que fundamentam a pesquisa (tais como cotidiano, 
apropriações dos espaços e sons imperialistas) e a segunda correspondente aos aspectos 
observados em campo relacionados à teoria desenvolvida.  

 

Aspectos teóricos: o cotidiano e as apropriações 

A vida cotidiana articula espaços e tempo e é formada pela dimensão objetiva das 
práticas cotidianas e as subjetividades, perpassadas por retóricas e esteticismos 
(SEABRA, 2004). Nela, conforme Agnes Heller (1985), colocam-se em “funcionamento” 
todos os sentidos e sentimentos, todas as capacidades intelectuais, habilidades 
manipulativas, paixões, ideias e ideologias dos sujeitos. No entanto, a vida cotidiana é, 
                                                           
185  Mapa disponível em: <http://bit.ly/2KCU7EC>. Acesso em: 28 jul. 2018.   



IX SIMPÓSIO PARANAENSE DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA FÓRUM REGIONAL DA ANPEGE – REGIÃO SUL “Ciência e Pesquisa Geográfica na Perspectiva Sul Brasileira” 
14 a 16 de Novembro de 2018  

também, coletiva formada pela atividade social sistematizada e pela organização do 
trabalho e da vida privada, além de pelo lazer, descanso e trocas. Nesse sentido, destaca-
se a função dos grupos, nos quais os sujeitos, enquanto seres sociais, aprendem os 
elementos do cotidiano, tendo suas identidades mediadas e transpassadas pela 
coletividade e pelos contextos históricos, culturais, econômicos e emocionais de cada um. 

O cotidiano implica uma multiplicidade de saberes, tradições, práticas, hábitos, 
habilidades e costumes, sendo perpassado de regularidades, ritmos, automatismos e 
gestos que se repetem indefinidamente sem serem questionados (HELLER, 1985; 
SEABRA, 2004). Ele implica, também, em espontaneidades cujas motivações estão em 
constante aparecimento e desaparecimento (HELLER, 1985). Nesse sentido, a condição 
de ser cotidiano é possibilitada aos sujeitos pelo corpo e os sentidos que, enquanto um 
objeto cultural sensível a outros corpos e objetos, interage simultaneamente com todos os 
sons, odores e sabores, todas as cores e aparências táteis (MERLEAU-PONTY, 2011; 
KARJALAINEN, 2012).  

Enquanto espaços de experiências cotidianas, as cidades são também construídas 
historicamente, organizadas e preservadas, constantemente criadas, esculpidas e recriadas 
por comunidades definidas por perfis econômicos, culturais, políticos, étnicos e 
religiosos, além das interações cotidianas, intenções e possibilidades humanas 
(DARDEL, 2011; LYNCH, 2011). Nelas, sobretudo, a vida cotidiana justapõe esferas 
hierarquizadas de espaços privados e públicos (CLAVAL, 2014). Nestes, desenvolvem-
se práticas compostas de diferentes manifestações que variam conforme a localização e o 
período de tempo nos quais ocorrem (GOMES, 2006).  

Conforme Angelo Serpa (2016), tais práticas se inscrevem em processos 
contínuos de apropriações correspondentes aos ritmos urbanos e a acessibilidade. Esses 
processos se organizam em virtude de lógicas aparentemente contraditórias e que 
produzem, algumas vezes, concorrências e conflitos entre usuários dos espaços. Assim, a 
apropriação se configura como um processo simbólico carregado de marcas do vivido 
que dividem os espaços públicos em uma justaposição de espaços apropriados / 
privatizados (HAESBAERT, 2004; SERPA, 2004).  
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Os sons imperialistas  
Conforme Wisnik (2002), os sons correspondem às oscilações ondulatórias em 

meios e superfícies circundantes numa certa frequência de tempo. Fisicamente, eles 
podem ser descritos com base em suas alturas, durações, timbres e intensidades. 
Sobretudo estas últimas, permitem classificar os sons em fortes ou fracos (em decibel). 
Luiz Garcia e Pedro Marra (2016) indicam, ainda, a espacialidade como outra propriedade 
significativa dos sons. Para esses autores, ela corresponde aos procedimentos como a 
disposição das fontes sonoras, à reverberação no espaço e a direção de propagação que 
tornam possível controlar o alcance de certos sons. Assim, a espacialidade pode ser 
manipulada com a intenção de lotear os espaços, inserindo neles limites, por vezes, 
temporários.  

A vida cotidiana produz diversas sonoridades condizentes com atividades sociais, 
econômicas, culturais e políticas que se desenvolvem nos espaços vividos, assim como 
os sons mecânicos, ritmados, de cadências contínuas e rotineiras dos motores dos 
automóveis e equipamentos eletrônicos (SCHAFER, 2011; GARCIA; MARRA, 2016). 
No entanto, conforme Claire Guiu (2007), os sons não reconhecem os limites regulares 
entre os espaços, como  paredes ou muros, por exemplo. Consequentemente, a difusão 
sonora cria tensões e disputas entre diferentes sujeitos e grupos que revelam 
transformações sociais e redefinem os limites entre os espaços das cidades.  Logo, as 
sonoridades são capazes de expressar vontades individuais ou de grupos que se acham no 
direito de imporem suas marcas a todos (YÁZIGI, 2000). Nesse sentido, os sons, 
combinados com outros componentes, participam da composição de ambiências que 
conferem valores aos espaços (THIBAUD, 2014). 

Ao serem percebidos, os sons confiam aos ouvidos mensagens que devem ser 
conduzidas e depois decifradas pela consciência adquirindo, assim, significados 
referenciais (MERLEAU-PONTY, 2011; SCHAFER, 2011). Murray Schafer (2011) 
denominou imperialistas os sons que frequentemente se destacam dentre outros sons em 
decorrência de suas intensidades fortes e que são utilizados com objetivos de apropriar 
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frações dos espaços e atrair as atenções das pessoas. Em casos como esse, especialmente 
a tecnologia permite aos sujeitos ambientarem e controlarem os espaços aos seus alcances 
e, então, possibilita que interfiram nos comportamentos e até mesmo nas preferências dos 
ouvintes (DROUMEVA, 2004). Ainda, conforme Barry Truax (1984), quando esses sons 
desempenham funções marcantes na vida das pessoas, sendo projetados com intenções 
de comunicar informações, eles estabelecem comunidades acústicas. Por serem ricos em 
informação, esses sons têm importância significativa na definição espacial, temporal, 
sazonal, social e cultural de uma comunidade e, frequentemente, relacionam-se às suas 
instituições dominantes. 

 

Aspectos práticos: os sons imperialistas no Calçadão 
Sons de diferentes origens e intensidades preenchem o Calçadão de Londrina de 

acordo com os ritmos cotidianos. Dentre eles, vários são utilizados como estratégias de 
ambientação durante a realização de atividades comerciais, religiosas, artísticas e 
políticas, além de eventos esporádicos que ocorrem tanto nos espaços públicos, quanto 
nos privados (Figura 1). Para tanto, sujeitos e grupos utilizam equipamentos e técnicas 
que possibilitam a manipulação das intensidades e espacialidades e, consequentemente, 
as apropriações de frações dos espaços. Quando essas atividades coincidem em espaços 
e tempos, sobrepõem-se no Calçadão sonoridades, por vezes, contrastantes que motivam 
o compartilhamento de espaços e, até mesmo, competições entre sujeitos e grupos.  

 

 

 

 

 

 



IX SIMPÓSIO PARANAENSE DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA FÓRUM REGIONAL DA ANPEGE – REGIÃO SUL “Ciência e Pesquisa Geográfica na Perspectiva Sul Brasileira” 
14 a 16 de Novembro de 2018  

Figura 1 - Algumas fontes emissoras de sons imperialistas  

Propaganda volante (PS disponível em: <http://bit.ly/2Izmweb>), evangelizador (PS disponível 
em: <http://bit.ly/2IxkHyj>), músico de rua (PS disponível em: <http://bit.ly/2Izv7xD>) e 

Parada LGBT (PS disponível em: <http://bit.ly/2IAwpZ8>). 
Fonte: O autor (2018). 

 

Nesse contexto, destacam-se os sons emitidos a partir de algumas lojas populares 
(como de departamentos, roupas, calçados, colchões, bijuterias, telefonia móvel, 
farmácias e restaurantes) que utilizam caixas amplificadoras de sons ou aparelhos do tipo 
mini system posicionados estrategicamente nos espaços de transição entre as edificações 
e o Calçadão. Partem desses equipamentos emissões de rádios populares, músicas, CDs 
de porta de loja, locuções ao vivo e gravadas.  Conforme uma gerente de loja entrevistada, 
as músicas servem para animar a loja e chamar a atenção dos pedestres para os produtos 
expostos na frente do estabelecimento. Já para um locutor, o seu trabalho funciona como 
um cartão de visitas da loja, que atrai as pessoas com ofertas de produtos e condições 
especiais de pagamento. De todo modo, as elevadas intensidades dos sons provenientes 
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do comércio formal estabelecem formas unilaterais de comunicação, procurando retirar 
os pedestres que se encontram nos espaços públicos do Calçadão para os interiores de 
espaços privados.   

Ainda, algumas lojas populares contratam os serviços de propaganda volante, isto 
é, de veículos equipados com caixas amplificadoras de sons que transitam lentamente por 
ruas do Centro emitindo anúncios. Com anúncios rápidos, geralmente do tipo vinhetas, 
esse tipo de propaganda destaca os nomes dos estabelecimentos e os endereços das lojas. 
Como pelo Calçadão transitam diariamente milhares de pessoas, mas o trânsito de 
automóveis por ele é restrito, esses veículos fazem um tipo de “zigue-zague” por ruas 
transversais.  

Muitas vezes relacionadas às atividades comerciais formais, desenvolvem-se 
atividades de vendedores informais que se instalam no Calçadão com carrinhos de mão e 
barracas improvisadas nas proximidades de grandes lojas e agências bancárias. A 
improvisação desses vendedores é frequente e a inventividade acompanha a diversidade 
de produtos apregoados “no gogó” sem a ajuda de equipamentos eletrônicos. Assim, são 
anunciados em voz alta diversos alimentos, café pronto para beber, brinquedos, 
“bugigangas” eletrônicas, CDs, DVDs, cintos, carteiras, loções corporais, panos de prato 
etc. Como esses vendedores ficam expostos às condições do tempo, as chuvas alteram 
momentaneamente a rotina de alguns deles. Logo com os primeiros pingos, vendedores 
de frutas passam a vender a anunciar, também, guarda-chuvas e sombrinhas. Com bordões 
do tipo “olha o guarda-chuva!” e “não fique molhadinha, compre uma sombrinha!” eles 
procuram atrair a atenção individual dos pedestres que se aglomeram sob as marquises. 
Diferentemente das emissões esquizofônicas intensas das lojas, que dificultam a 
comunicação e mantêm as distâncias, as brincadeiras e improvisações dos vendedores 
informais parecem despertar mais as atenções dos pedestres. Também, conforme um 
vendedor informal entrevistado, o anúncio dos produtos aumenta as vendas em 
comparação a outro vendedor que não executa essa prática.   

Também de modos improvisados, atuam diariamente no Calçadão artistas de rua 
e evangelizadores, que, diferentemente das lojas, atraem as atenções das pessoas para os 
espaços públicos, fazendo com que elas, por vezes, neles permaneçam por alguns 
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minutos. Dentre os primeiros, destacam-se, sobretudo, os músicos, que tocam diferentes 
instrumentos e estilos musicais. Um músico de rua entrevistado afirmou que, 
normalmente, procura trabalhar em locais com grande movimentação de pedestres, mas 
distantes de lojas que têm aparelhos de som em suas entradas. Conforme ele, os sons das 
lojas atrapalham suas atividades e fazem com que tenha que competir com eles. O uso de 
aparelhos eletrônicos amplificadores de som pelos músicos, mais do que preferências 
pessoais, envolve questões financeiras. Nem todos têm condições de comprar os 
equipamentos e, assim, forçam as vozes para serem notados. Esses músicos trabalham em 
troca de contribuições voluntárias em dinheiro, sendo poucos os que vendem algum tipo 
de material próprio, como CDs.  

Há, no entanto, outros artistas que estabelecem valores para que as pessoas possam 
tirar fotos com eles ou filmá-los. Nesse sentido, observa-se, especialmente, a frequente 
atuação de um imitador, que, vestido à caráter, dança e dupla Elvis Presley em dias e 
locais movimentados do Calçadão. Equipado com uma pequena caixa amplificadora de 
som que reproduz músicas de Elvis, esse artista exibe uma placa com os preços praticados 
por ele. Quando percebe que está sendo fotografado ou filmado sem o devido pagamento, 
esse artista não se intimida em pedir o que lhe é cabido.  

Já os evangelizadores costumam atuar nas proximidades de uma grande praça 
localizada entre a Catedral e o Calçadão. Utilizando caixas amplificadoras de sons, um 
determinado grupo de evangelizadores se aproveita diariamente da estrutura física desse 
local (como sombras de árvores, bancos e escadas) para improvisar cultos e atrair as 
atenções das pessoas em horários de grande movimentação de pedestres, como por volta 
do meio-dia. Um dos evangelizadores entrevistado afirma que prefere atuar nesse local 
pois, como não existem grandes construções na praça, os sons emitidos pelos seus 
equipamentos conseguem envolver pessoas a distâncias maiores. Além disso, os bancos 
e as escadas possibilitam que as pessoas possam acompanhar sentadas as pregações. 
Agindo voluntariamente, esse entrevistado disponibiliza algumas horas por semanas ao 
grupo e diz que se sente honrado em poder levar a palavra de Deus às pessoas que, 
segundo ele, podem não ter a oportunidade de frequentar uma igreja todos os dias.  
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Ainda, presentes no Calçadão tanto em dias úteis quanto finais de semana, as 
badaladas intensas dos  quatro sinos da Catedral precedem as missas que ocorrem em dias 
e horários específicos ou anunciam algum acontecimento importante para a Igreja 
Católica, estabelecendo, assim, um tipo de comunidade acústica. Seguindo ritmos 
próprios das atividades da Catedral, as badaladas são influenciadas, no entanto, pelos 
ritmos de funcionamento do comércio. Nesse sentido, por exemplo, os sinos não soam 
aos domingos pela manhã cedo para não atrapalhar o descanso das pessoas que moram 
no entorno, assim como não soam antes das missas de sábado às 19 horas, pois entende-
se que após o fechamento das lojas, às 18 horas, os interessados em participar das 
celebrações naturalmente se dirigem à Catedral.   

Além dessas atividades regulares, ocorrem no Calçadão outras atividades 
esporádicas, como manifestações políticas, eventos comerciais e sociais. Nesse sentido, 
observou-se, por exemplo, a ocorrência em um dia de semana de uma manifestação 
favorável à intervenção militar no Governo Federal, na qual os manifestantes contavam 
com o apoio de um carro de som alugado e entoavam dobrados militares, hinos e discursos 
como “Parabéns Exército Brasileiro! Vocês são os nossos heróis! Já nos salvaram do 
comunismo!” e “Atenção povo! Vamos estudar! Pegue aqui um panfleto! Pesquise nas 
redes sociais: Foro de São Paulo, Destruição do Brasil, nióbio e o roubo dos nossos 
recursos naturais.”. Na perspectiva do organizador da manifestação (professor 
aposentado), os dobrados e os hinos são consideradas armas de guerra e servem para 
encorajar os manifestantes e, até mesmo, intimidar outras pessoas. Não por coincidência, 
a manifestação ocorria em um local considerado estratégico por esse entrevistado, pois 
ele é comumente ocupado por manifestações de sindicatos considerados de “esquerda”.  

Já em um domingo, observou-se a realização da 1ª Parada LGBT de Londrina, que 
concentrou no Calçadão centenas de pessoas. Equipados com um caminhão do tipo trio 
elétrico, os participantes discursavam a favor de causas LGBT, dançavam ao som de 
músicas eletrônicas e de grupos de maracatu. A agitação da parada e a intensidade dos 
sons não demoraram em despertar reações dos moradores do entorno, sendo que alguns 
acompanhavam animados das janelas e terraços dos edifícios e apartamentos e outros 
atiravam ovos sobre os participantes.   
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Considerações finais 
A exploração dos sons imperialistas percebidos no Calçadão de Londrina revela 

que esses sons se integram à vida cotidiana que se desenvolve tanto nos espaços públicos 
quanto nos privados e representam diversas atividades e relações socioespaciais 
funcionais, dotadas de sentidos e intenções. Beneficiados pelo uso de equipamentos 
amplificadores e técnicas variadas, esses sons evidenciam a confusão e a indistinção entre 
os limites desses espaços. Ainda, os sons imperialistas expressam vontades  individuais e 
de grupos que visam impor suas marcas nos espaços. Como consequência disso, esses 
sons são impostos no Calçadão com o intuito de atrair atenções, comunicar ideias, 
expressar opiniões, vender produtos e, mesmo intimidar pessoas. 

No contexto de Londrina, este estudo pode contribuir para pensar os espaços 
vividos com base em uma perspectiva incomum a fim de torná-los melhores em diferentes 
aspectos. Portanto, o tema tratado não se encerra com essa primeira exploração e alguns 
pontos tangenciados no decorrer do trabalho podem ser complementados e melhorados. 
Sobretudo, as perspectivas teóricas e metodológicas apresentadas podem contribuir para 
o aperfeiçoamento dos estudos dos sons urbanos, sobretudo, por geógrafos. 
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PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS NA 
PESQUISA GEOGRÁFICA DOS JOGOS 

 
 Debora Susan Silveira186  
 Marcos Alberto Torres187 

 
Eixo Temático: Geografias Culturais e Humanistas 
Resumo: A pesquisa com a temática de jogos eletrônicos é recente e incipiente nas Ciências 
Humanas, provocando a carência de metodologias já aplicadas. No objetivo de traçar as 
percepções dos jogadores de Pokémon GO acerca dos espaços que frequentam para jogar, focando 
no Passeio Público de Curitiba (PR), foram aplicadas entrevistas e mapas mentais em um campo 
piloto, porém, esses instrumentos se mostraram insuficientes para captar o fenômeno. Em um 
esforço de estabelecer contato contínuo com esses sujeitos, a pesquisa participante se mostrou 
uma alternativa com muito potencial em grupos de indivíduos mais fechados e em pesquisas que 
buscam relatos mais aprofundados. 
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Introdução 

Os jogos eletrônicos têm um importante papel na cultura moderna, sendo uma 
atividade que conquista mais usuários a cada ano que passa. Jogos online que envolvem 
uma experiência multiplayer188, envolvem também a sociabilização dos indivíduos, que 
passam por um processo de troca de experiências e conhecimentos. 

A Geografia Cultural, a partir do final dos anos 70, fase conhecida como Cultural 
Turn (CLAVAL, 2007), tem seus estudos voltados para o entendimento da significação 
do espaço através do simbólico. As paisagens passam a ter sentido, não carregam mais a 
ideia estática de ambiente. O lugar, por sua vez, começa a ser associado com o nível de 
envolvimento emocional que o sujeito tem em relação a um espaço determinado. 
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Essa mudança de perspectiva, em que os seres humanos não são vistos apenas 
como um sistema de decisões racionais, traz para a Geografia novas possibilidades de 
temas, vendo a cultura como um conjunto dinâmico e mutável de práticas e 
comportamentos, na qual se insere o estudo dos jogos eletrônicos. 

O estudo dos jogos (“game studies”) no Brasil é uma linha de pesquisa 
incipiente. Enquanto pesquisadores anglo-saxões e franceses escrevem sobre os jogos 
como artefatos culturais desde o início dos anos 1990 (anglo-saxões) e 2000 (no caso 
francês que, conforme indicam Rufat e Ter Minassian [2012], teve um desenvolvimento 
tardio em relação aos estudos anglo-saxões), os trabalhos brasileiros sobre a temática se 
iniciam aproximadamente em 2007 e com rejeição de parte da comunidade científica. 

O enfoque dos jogos como objeto de estudo nas Ciências Humanas, 
especialmente, tem um grande atraso em comparação com outros produtos culturais da 
contemporaneidade, como os filmes ou a música. Por mais que esses temas ainda tenham 
pouca atenção na comunidade acadêmica, é bastante evidente a lacuna entre eles e os 
estudos dos jogos. 

Podemos supor que esse atraso está muito associado com a história que os jogos 
digitais tiveram no Brasil. Durante a década de 1990, as importações dos jogos elevavam 
seus preços, limitando-os apenas a uma pequena parcela da população brasileira. A 
indústria de jogos digitais nacional também se desenvolveu recentemente. De acordo com 
o Censo da Indústria Brasileira de Jogos Digitais, de 2014 (FLEURY et al., 2014), 
conforme um estudo feito em 2005, existiu a tentativa de desenvolver o mercado nacional 
dos jogos desde a década de 80, mas a empresa ainda operante mais antiga datava de 
1992. Em 2007, 26 empresas no total faziam parte da Associação Brasileira dos 
Desenvolvedores de Jogos Digitais (Abragames); e, em 2012, a Acigames (associação 
cujo objetivo é representar e regulamentar a indústria e comércio dos jogos no Brasil), 
divulgou ter 104 associados. Devido à diversidade de agências para associação, é difícil 
obter um número exato de empresas em todo o território nacional, porém, Cardoso (2013) 
projetou a existência de 240 empresas em 2013 e associa a escassez de produtoras desse 
tipo de mídia com a falta de incentivos governamentais, ao contrário do que acontece nos 
países que são potências no desenvolvimento de jogos digitais. 
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Pokémon GO é um jogo que se baseia na localização do jogador, tornando o 
espaço sensível em espaço do próprio jogo. Ao ser lançado, em 2016, o jogo Pokémon 
GO fez sucesso instantâneo e foi aguardado por muitos meses pelos fãs. Isso se deu, pois, 
a tradição da franquia data de mais de 20 anos atrás. 

Pokémon GO em si não traz a experiência multiplayer e depende da localização 
dada pelo GPS do smartphone do jogador. No intuito de não jogar sozinho, os jogadores 
buscam companhias com as mesmas ambições de progredir no jogo. Apesar de não 
batalharem entre si ou realizarem trocas, os jogadores podem se reunir com objetivos 
comuns e tornar a prática do jogo em uma chance de socialização. 

Nesse sentido, ao buscar as percepções do espaço dos jogadores de Pokémon 
GO, foram encontradas muitas incertezas metodológicas, reflexo da ausência de trabalhos 
similares. Porém, após uma breve fase de testes, foi possível chegar em uma forma de 
pesquisar adequada para chegar na percepção individual dos jogadores. São essas 
descobertas metodológicas que tratamos aqui. Apresentamos, antes disso, uma 
contextualização do estudo dos jogos e espaços virtuais na Geografia e, logo em seguida, 
uma breve revisão sobre a percepção, pautada em Merleau-Ponty. Por fim, são expostas 
algumas percepções de jogadores que frequentam o Passeio Público, em Curitiba, por 
serem o grupo em que a pesquisa participante se desenvolve há mais tempo. 

A geografia e os espaços virtuais 
O espaço virtual, afirma Aarseth (2000), é constituído de signos e é, portanto, 

dependente da nossa experiência física. É ainda, segundo o autor, um espaço 
representado, que em se tratando de jogos eletrônicos e sua jogabilidade, se difere do 
espaço vivido pois possui regras automáticas, enquanto no espaço vivido estamos sujeitos 
às convenções sociais e às leis da física. A evolução da fabricação de modelos de espaço 
para jogos permite imagens sofisticadas, quase tão reais quanto a vista que o jogador tem 
da sua janela. 

Os mundos dos videogames são processados. Eles dependem de 
algoritmos e regras matemáticas. Essas regras e processos seguem 
certos modelos, que fazem com que todos os espaços dos jogos sejam 
simulações. Criar esses mundos a partir de regras é uma forma de 
simulação que segue um modelo pré-concebido. (NITSCHE, 2008, p. 
8, tradução nossa). 
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O espaço virtual se dá, portanto, a partir de uma cultura técnica difundida 

globalmente. Sua presença não precisa ser tocada; ela é acessada. São necessários 
dispositivos ou equipamentos especiais para entrar nesse espaço. As práticas no espaço 
virtual se assemelham às práticas humanas do espaço concreto. Utilizamos o virtual para 
lazer, trabalho, conexões pessoais, estudo e tantas outras coisas. O virtual acaba, em 
muitos casos, tornando-se mais atrativo que o concreto. 

No âmbito das Ciências Humanas surgiu uma preocupação em estabelecer uma 
tipologia dos jogos. Existem, portanto, duas vertentes “oficiais” dos “game studies”, a 
ludologia e a narratologia. Para a perspectiva ludologista, o enfoque é a relação entre os 
jogos e a prática de jogar com a cultura humana. Já os estudos narratologistas abrangem 
a maneira com que os jogos transmitem uma narrativa, dependendo das ações de quem 
joga (ASH E GALLACHER, 2011; RUFAT E TER MINASSIAN, 2012). Apesar dos 
debates existentes entre as duas vertentes, Ash e Gallacher (2011) revelam que essa 
divisão não passa de uma falsa dicotomia, pois a pesquisa dos jogos possui muito mais 
rumos do que essas duas linhas de pesquisa deixam claro, e os pesquisadores não 
necessariamente precisam encaixar suas pesquisas dentro dos limites que elas 
estabelecem. 

Quando falamos de jogos eletrônicos na Geografia, temos alguns possíveis 
caminhos que podemos tomar na pesquisa. Ash e Gallacher (2011), ao escreverem sobre 
a Geografia Cultural e o possível estudo de videogames, assinalam três possibilidades que 
os pesquisadores podem utilizar de norte para seus trabalhos. Em primeiro lugar, a 
Geografia nos videogames, isto é, as representações espaciais que os jogos carregam em 
si. Outra possível abordagem é a análise dos espaços em que os jogos são produzidos e 
consumidos, sendo algo como uma Geografia Econômica/Industrial dos jogos. Essa 
abordagem é denominada pelos autores de Geografia dos videogames. Por último, estudar 
os jogos como uma prática geográfica, que consiste em ver os jogos como produtos de 
uma cultura técnica. 

Os denominados “location-based mobile games” (jogos baseados na 
localização), transformam o espaço do jogador em espaço do jogo (LEMOS, 2010), 
alterando a dinâmica do jogador com os espaços concreto e virtual. O jogador combina 
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as duas imagens que recebe, da tela e da paisagem, e cria então um espaço ficcional 
híbrido. Colocando-se como centro, ele percebe o mundo e cria perspectivas para os 
espaços, como a própria ideia de gostar ou não dele. Cria, então, lugares em que prefere 
jogar e lugares que evita frequentar com esse objetivo, baseado nas suas experiências 
anteriores. 

A percepção dos espaços define onde o jogador vai escolher jogar. Ele não vai 
escolher uma localidade em que se sinta completamente inseguro ou desconfortável, 
mesmo que na perspectiva do jogo, o espaço ofereça muitas vantagens. Da mesma forma, 
ele não vai decidir jogar no conforto da sua casa, pois isso não lhe oferece progresso 
algum no momento em que joga. O jogador, portanto, pondera entre aquilo que sente em 
relação a uma localidade e os ganhos que pode obter nela no âmbito do seu jogo. 
A experiência do jogo e a percepção 

Ao considerar que jogar é uma atividade corporal, social e espacial (BOUTET 
et al., 2014), e que a percepção é uma operação que envolve o corpo como um todo 
(MERLEAU-PONTY, 1999), enfatizamos que durante a experiência do jogo, o jogador 
apreende o espaço ao seu redor de através da mediação que a tela produz. A percepção 
do jogador é, portanto, uma das interpretações possíveis do espaço, pautada no seu olhar 
sobre o mundo. 

A percepção, como concebe a fenomenologia, é um ato individual. Diferente da 
visão positivista, em que a percepção é tratada como uma mera ocorrência de estímulo-
resposta, Merleau-Ponty (1999) reflete que a percepção é uma perspectiva corpórea. 
Nóbrega (2008) esclarece que enquanto o positivismo considera a percepção como um 
reflexo daquilo que as sensações captam pelos sentidos, Merleau-Ponty, apoiado nas 
teorias da Gestalt, concebe a percepção como uma atitude da corporeidade e seus 
elementos chave são o movimento e o sentir. Lima (2014, p. 109) explica que “a 
percepção é, então, uma atitude originária, primitiva, uma relação imediata entre 
consciência concreta e o universo”. 

Merleau-Ponty (1999) diferencia, portanto, a percepção da sensação. Enquanto 
os sentidos biológicos recebem os estímulos externos, a percepção funciona como a 
conexão do indivíduo, ou seja, do seu corpo e mente, com o mundo. Os sentidos têm 
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participação na percepção, porém, ela não se limita a eles. Compreende a soma de 
sensações, pensamentos e filtros. O homem que percebe não é um indivíduo isolado e 
imutável e o conjunto dessas interações têm seu peso nas percepções. Feita essa distinção, 
entre os sentidos e a percepção, ressaltamos, no entanto, que Merleau-Ponty (1999) não 
indica que os sentidos são meras ferramentas da percepção, mas são as maneiras que o 
homem tem para assimilar a realidade. 

Considera-se, sobretudo, que a percepção é subjetiva, incapaz de conceber o 
fenômeno como todo, se opondo às relações de objetividade que as ciências positivistas 
valorizam. Quando nos comunicamos com o mundo através do corpo-consciência, a 
subjetividade, marcada pela historicidade, cultura, relações sociais e toda a experiência 
pretérita do sujeito, configura a percepção (MERLEAU-PONTY, 1999). Lowenthal 
(1961, p. 260, tradução nossa), conclui que 

[t]oda imagem e ideia sobre o mundo é composta, então, da experiência 
pessoal, aprendizado, imaginação e memória. […] Todos os tipos de 
experiência, desde aquelas mais intimamente ligadas ao nosso mundo 
cotidiano àquelas que parecem mais distantes, juntam-se para fazer a 
nossa imagem individual da realidade. 

 Se para percebermos um fenômeno, precisamos que nossos sentidos captem as 
informações ao nosso redor, durante a prática de um jogo como Pokémon GO, em que o 
jogador transita entre o jogo e sua experiência concreta, o sistema de sentidos é 
constantemente redirecionado entre essas duas esferas espaciais, tornando a percepção 
em um emaranhado híbrido de virtualidade e materialidade. A percepção dos jogadores 
é mediada pela tela do smartphone e, portanto, assimila a prática material e virtual. 
Pokémon GO para iniciantes 

A versão para smartphones de Pokémon foi lançada em agosto de 2016 no Brasil, 
quase um mês de diferença entre o lançamento nos Estados Unidos, elevando a euforia 
dos fãs brasileiros que ansiavam pela novidade. O progresso no jogo é mensurado através 
do nível do jogador e os Pokémon que ele possui. Através da localização pelo GPS do 
smartphone, o personagem do jogo se movimenta pelo espaço do jogo, que possui a 
representação das ruas, e obtém itens, Pokémon e conquistas. 

Na tela do jogo, o jogador vê sua personificação virtual (a qual pode deixar 
parecida consigo mesmo) seguir seus passos no mapa criado a partir das bases 
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cartográficas do Google, com a adição de pontos de interesse: os PokéStops (locais fixos 
em que itens essenciais ao progresso podem ser obtidos) e os Ginásios (locais em que as 
batalhas acontecem). Além disso, de maneira aleatória, aparecem os Pokémon, ou seja, 
as criaturas que podem ser capturadas e possuem diferentes graus de poder e raridade, 
que são utilizados para batalhas nos Ginásios e podem ser trocados entre os jogadores. 

Figura 1 – (A) Mapa do jogo. (B) Exemplo de Pokémon. (C) Emblema de um PokéStop. 

 
Fonte: Os autores, 2018. 

 

Considerações Finais 
Aarseth (2003) tenta estabelecer caminhos metodológicos para o pesquisador 

que tente se debruçar sobre o tema dos jogos, porém, de acordo com o autor, o pesquisador 
possui basicamente três caminhos: estudar a estrutura do jogo em si, observar outros 
jogadores ou críticas sobre o jogo ou, ainda, o pesquisador mesmo jogá-lo. Aarseth (2003) 
não oferece muitos detalhes da metodologia que propõe, o que ele sugere é basicamente 
buscar o máximo de fontes de informação possível, não limitar o trabalho apenas à 
experiência do pesquisador como jogador. 
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Para estabelecer, portanto, a relação que os jogadores possuem com os espaços 
em que jogam, buscou-se o máximo de experiências possíveis, na tentativa de não limitar 
o trabalho a uma visão unilateral do fenômeno.  

Com o intuito de captar aquilo que os jogadores percebem do espaço, foi 
realizado, em primeiro momento, um campo piloto no Passeio Público, em Curitiba, para 
testar diferentes abordagens metodológicas e, em seguida, analisar qual delas é mais 
apropriada para alcançar os objetivos traçados. A escolha do espaço do Passeio Público 
se deu devido à preferência dos jogadores, conforme a pesquisa realizada em Silveira e 
De Castro (no prelo). Conforme o questionário realizado através de um grupo de Pokémon 
GO do Facebook, dentre as 52 respostas da pergunta sobre o local em que costumavam 
jogar, 28 foram o Passeio Público, seguido pelo Jardim Botânico (17 respostas) e pelo 
Parque Barigui (14 respostas). 

As duas abordagens testadas foram entrevistas e mapas mentais. As entrevistas 
tiveram caráter aberto (BONI E QUARESMA, 2005) com a finalidade de obter mais 
detalhes possíveis nas respostas, com apenas uma pergunta: “qual a paisagem do Passeio 
Público?”. Os mapas mentais tiveram a mesma pergunta-chave, no entanto, ao invés de 
narrar suas respostas, os entrevistados deveriam desenhá-las. As imagens geradas nesse 
processo puderam ser posteriormente analisadas sob a metodologia Kozel (KOZEL, 
2007), que leva em consideração as representações nas imagens produzidas. Em ambos 
os casos, a tentativa foi de não influenciar os pesquisados, ou seja, não foi discutido o 
objetivo da pesquisa antes de terem respondido ou produzido o mapa mental. Notou-se, 
no entanto, que a pergunta feita nesse campo piloto não é a ideal para alcançar a percepção 
do indivíduo do espaço que frequenta. 

A partir do campo piloto, foi possível delinear que as respostas recebidas pelas 
entrevistas são mais fáceis de serem conseguidas, pois os sujeitos se sentem mais à 
vontade respondendo algumas perguntas do que produzindo um mapa mental. Dessa 
forma, portanto, as perguntas devem ter caráter aberto narrativo, permitindo que o 
entrevistado descreva com suas próprias palavras e tenha a possibilidade de levar a 
conversa para rumos não estabelecidos previamente.  

Ficou claro também, no campo piloto, que mesmo as entrevistas se mostrando 
mais eficazes que os mapas mentais, ainda não eram suficientes para obter as respostas 
pretendidas. Os jogadores não ficavam completamente confortáveis sendo abordados por 
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alguém estranho no Passeio Público e respondiam às perguntas, que permitiam narrativas 
e histórias, sem entrar em muitos detalhes. Na busca por uma metodologia que não 
separasse tanto o pesquisador e o pesquisado, a pesquisa participante se mostrou uma 
alternativa com potencial de capturar as subjetividades do indivíduo, já que não produz 
um ambiente “artificial” para os jogadores.  

Utilizar a pesquisa participante tem o intuito de fazer com que os jogadores de 
Pokémon GO se sintam confortáveis respondendo às perguntas, sem que pareça um 
interrogatório, conduzido pelo pesquisador. Ao se tornar um membro da comunidade 
jogadora, as respostas buscadas aqui podem ser obtidas sem a pressão de uma entrevista 
mais formal. 

Conforme Heidrich (2016, p. 22), “o sociocultural é captado mediante o 
envolvimento do pesquisador com o contexto da pesquisa. É preciso lidar com oralidade 
e posteriormente destrinchar os significados e os sentidos”. Ao contrário da observação 
participante, na qual o pesquisador acompanha seu objeto de estudo sem intervenção 
direta sobre ele; a pesquisa participante requer que o pesquisador se envolva e seja um 
membro ativo do fenômeno em questão (HEIDRICH, 2016). 

Após acompanhar os 3 grupos por tempo suficiente para que seus membros se 
sintam confortáveis na presença da pesquisadora, o intuito é de escolher alguns desses 
jogadores e conduzir “entrevistas” mais focadas em estabelecer quais as percepções do 
espaço desses indivíduos.  

Concluímos, portanto, que ao lidar com grupos formados por indivíduos 
introvertidos, no geral, é preciso que o pesquisador se envolva com essas pessoas de 
forma significativa. As formas de pesquisa que aproximam o pesquisador do(s) sujeito(s) 
pesquisado(s), como por exemplo a pesquisa participante ou a observação participante, 
podem ser alternativas mais apropriadas para oferecer material do que entrevistas 
conduzidas a partir de encontros fortuitos. 

Através dos encontros com os jogadores no intuito de aproximar-se deles, 
algumas percepções ficam claras no grupo que se reúne no Passeio Público de Curitiba. 
Em primeiro lugar, os jogadores frequentam esse espaço para jogar devido aos benefícios 
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que ele oferece ao progresso individual: a grande quantidade de PokéStops em um 
percurso curto para caminhada, aparecimento elevado de Pokémon e, apesar de não contar 
com Ginásios dentro do parque, existem vários nas redondezas. Importante ressaltar que 
esse grupo de jogadores se demonstrou altamente comprometido com a jogabilidade. São 
extremamente competitivos e suas interações são sobretudo relacionadas aos aspectos do 
Pokémon GO e na troca de experiências do jogo. 

Se questionados sobre a segurança do Passeio Público ser um fator importante, 
os jogadores afirmam que não, porém, durante o breve período em que a Guarda 
Municipal parou de operar no parque, as idas foram significativamente reduzidas. Os 
jogadores tratam o Passeio Público com familiaridade, devido à frequência que costumam 
jogar no espaço (pelo menos uma vez na semana) e o consideram um lugar acolhedor. 

Apesar de assegurar que gostam do Passeio Público, quando são questionados a 
respeito dos aspectos que mais e menos gostam do local, encontram dificuldades em 
responder, entrando no consenso de que o contato com a natureza é o maior atrativo, 
enquanto a criminalidade é o ponto negativo mais expressivo. Essas concepções são a 
imagem popular do Passeio Público. De forma geral, o parque representa o rural no centro 
da urbanização e por muitos anos foi um núcleo de criminalidade e moradores de rua, até 
a instalação do módulo da Guarda Municipal. 

Trabalhou-se com a teoria de que o Passeio Público se tornava um “lugar”, no 
sentido que Tuan (1980) estabelece ao tratar da topofilia, com base nos relatos iniciais 
desses jogadores. Porém, o aprofundamento do contato com eles demonstrou que, na 
realidade, o espaço em si, em sua forma material, não se mostra relevante aos membros 
do grupo. Sua experiência é pautada na vivência virtual e, no âmbito concreto, o foco é 
apenas nas relações entre os jogadores. O Passeio Público é uma ferramenta para alcançar 
seus objetivos no jogo, e não recebe quaisquer significados durante essa prática. A 
percepção não é, nesse caso, mediada pela experiência do jogo; ela acaba sendo quase 
completamente bloqueada na esfera concreta, acontecendo na esfera virtual, em que o 
jogador fica imerso e atento às aparições geradas. Desse modo, as percepções que os 
jogadores têm do Passeio Público são relacionadas às experiências pretéritas que não 
envolviam o jogo. 
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Eixo Temático:  Geografias Culturais e Humanistas 
 
Resumo: No âmbito da Geografia Humanista-Cultural, o conceito de representação pode ser 
defendido ou refutado, em consequência das divergências entre distintos posicionamentos 
epistemológicos, que o presente texto procura investigar, a partir de uma revisão bibliográfica. 
Assim, uma abordagem inicial impinge compreender as palavras que são relacionadas ao termo 
dentro de cada entendimento teórico, bem como suas definições. Em sequência, apresenta-se a 
concepção marxista, a idealista e as críticas fenomenológicas ao termo. Na primeira, seu uso 
expressa um imaginário coletivo ou produto cultural, memórias, identidades, alteridade e 
ideologias. Na segunda, relaciona-se à inteligência, cognição, em que o mundo se torna a 
representação do sujeito. Por último, apresentamos algumas críticas da  fenomenologia ao 
conceito de representação. Para concluir, foi possível observar que diante de tantas formas de usar 
e não usar esse termo ou conceito de representação, é preciso estar ciente de que o mesmo está 
carregado de diferentes sentidos teóricos, epistemológicos e ontológicos, de modo que se for 
utilizado enquanto uma palavra corriqueira pode ser passível de críticas quanto ao posicionamento 
do autor. O presente texto não esgota as possibilidades de uso do termo, mas aponta para a 
importância de evitar seu uso indiscriminado na realização de pesquisas em Geografia. 
 
Palavras-chave: Representação; Geografia Humanista-Cultural; Fenomenologia. 
 
Introdução  
 O termo “representação” pode gerar uma longa e acalorada discussão no âmbito 
da Geografia Humanista-Cultural, pois há autores que defendem tal conceito, e outros 
que o negam. Para contextualizar tal polêmica, expõe-se os vários significados de acordo 
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com autores brasileiros e estrangeiros que trabalham com o conceito, apresentando os 
motivos pelos quais se defende ou se refuta. 

No Brasil, podemos citar grupos de pesquisa inseridos na linha da Geografia 
Humanista-Cultural que pendem para direções opostas quanto à identificação com o 
termo. O Núcleo de Estudos em Espaço e Representações (NEER), como indica o próprio 
nome do grupo, identifica que seus membros defendem o conceito, e o emprega em suas 
produções, tanto quanto o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Espaço e Cultura 
(NEPEC), que dá ênfase para estudos voltados à Geografia Cultural. Já o Grupo de 
Pesquisa em Geografia Humanista Cultural (GHUM) enfatiza pesquisas voltadas para um 
viés humanista, e apesar de não fazer críticas ao termo “representação” de forma 
contundente, percebe-se que não utilizam tal conceito em suas produções. 

É importante enfatizar que apesar de tal divergência na forma do pensar, não 
existe “rivalidade” entre pesquisadores. Eles estabelecem parcerias, realizam discussões 
expondo os pontos de vista distintos. O texto, portanto, estrutura-se primeiro abordando 
a concepção marxista, em que o uso da palavra representação é corrente ao expressar o 
coletivo ou produto cultural, identidades e ideologias; sobre a concepção idealista, em 
que a palavra representação está relacionada a inteligência, cognição;  por último, 
apresentamos algumas críticas da  fenomenologia ao conceito de representação. 
 
A concepção marxista da representação 

 
A concepção marxista é estruturalista, e a estrutura é necessariamente uma 

representação, pois não volta o olhar diretamente para a coisa-em-si, o fenômeno. Em 
relação à geografia marxista, que é estruturalista, concebe a sociedade como estruturada 
em classes em que cada uma possui suas ideologias. A estrutura, portanto, é uma 
representação (HOLZER, 2018). As classes sociais constroem suas representações de 
modo coletivo, criando assim, identidades. A escala de análise das pesquisas está voltada 
para os grupos sociais, como afirmam Cosgrove e Jackson (2007), ao explanarem sobre 
o influência social sobre os estudos culturais contemporâneos da Geografia.  
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Um dos usos mais comuns do conceito de representação está relacionado às 
representações sociais, muito explorado por Moscovici (2007), que, como veremos, 
envolvem um imaginário coletivo ou produto cultural, relacionadas a um grupo de 
pessoas, e não individuais. As memórias podem ser individuais ou coletivas promovem a 
conformação de identidades, em que um grupo de pessoas pode criar uma identidade 
relacionada às suas representações. Nesse sentido, as representações podem fundir-se à 
medida em que vivemos experiências, participamos de grupos culturais, sendo que “à 
medida que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos 
confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades 
possíveis” (HALL, 2006, p. 12-13). 

A representação do outro enquanto um alter ego, ou alteridade um outro eu pode 
se dar de diferentes formas. Pode ser por meio da identificação, quando reconhecemos 
nossos valores e crenças no outro, ou pelo estranhamento, como aponta Bhabha (1998, p. 
76-77): 

A demanda da identificação – isto é, ser para um Outro – implica a 
representação do sujeito na ordem diferenciadora das alteridades. A 
identificação, como inferimos dos exemplos precedentes, é sempre o 
retorno de uma imagem de identidade que traz a marca da fissura no 
lugar do Outro de onde ela vem. 
 

 Dessa forma, entende-se como as crenças, os valores e as ideias vão sendo 
construídas socialmente, de acordo com o contexto que as pessoas estão inseridas: 
político, religiosas, temporais, espaciais, educacionais. Por sua vez, o conhecimento dos 
valores morais, afetivos, simbólicos vai sendo transmitido durante gerações, reafirmando 
a construção original.Nesse contexto, a representação não é tida enquanto individual, mas 
atrelada à cultura. Serge Moscovici, psicólogo social francês, desenvolveu o conceito de 
“representações sociais” baseado no sociólogo Émile Durkheim (1858-1917). À medida 
que nos relacionamos cotidianamente num meio em que as pessoas possuem uma mesma 
visão de mundo, somos influenciados a agir e pensar da mesma maneira, um 
conhecimento de senso comum. De fato,  
 



IX SIMPÓSIO PARANAENSE DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA FÓRUM REGIONAL DA ANPEGE – REGIÃO SUL “Ciência e Pesquisa Geográfica na Perspectiva Sul Brasileira” 
14 a 16 de Novembro de 2018  

Há em nós duas consciências: uma contém apenas estados que são 
pessoais a cada um de nós e nos caracterizam, ao passo que os estados 
que a outra compreende são comuns a toda sociedade. A primeira 
representa apenas nossa personalidade individual e a constitui; a 
segunda representa o tipo coletivo e, por conseguinte, a sociedade sem 
a qual ele não existiria (DURKHEIN, 1999, p. 79). 

 
Portanto, as “representações sociais” baseiam-se sobre a premissa de que todo 

indivíduo responde ao pensamento comum de uma sociedade, com tempo e espaço 
definido, e, por isso, conformam a construção de uma consciência própria sob esta 
sustentação. Nesse sentido, para a  construção do conceito   de Moscovici  se pautou na 
questão da representação como uma força “prescritiva”,  que consiste em “uma 
combinação de uma estrutura que está presente antes mesmo que nós comecemos a pensar 
e de uma tradição que decreta o que deve ser pensado.” (2007, p.36).   

Essa lógica de pensamento, corresponde ao marxismo, que segundo o autor 
(MOSCOVICI, 2003) influenciava suas reflexões no momento de criação de sua teoria. 
Nessa perspectiva, os termos ideologia, relações de poder e hegemonia são frequentes, o 
que reflete na expressão material dos pensamentos, sempre ancorados socialmente e 
objetivados, ou seja, materializados. Marx e Engels (2008 [1933], p. 18-19), por exemplo, 
consideravam que as representações eram formas de expressar a relação dos homens com 
seu “mundo real”. Certamente, pois 

 
A produção das idéias, das representações e da consciência está a 
princípio, direta e intimamente ligada à atividade material, e ao 
comércio material dos homens; ela é a linguagem da vida real. As 
representações, o pensamento, o comércio intelectual dos homens surge 
aqui como emanação direta do seu comportamento material.[...] 

 
Portanto, na concepção marxista, as relações do indivíduo com seu meio social e 

físico, somado a sua história de vida, são essenciais para construção das representações 
individuais. Por isso, Marx ainda as diferencia entre “representações ilusórias” e 
“representações verdadeiras”, pois considera que o resultado de uma sociedade dividida 
em classes sociais limita a consciência humana já que a percepção de totalidade é 
eliminada nesse sistema. Assim, as representações verdadeiras, seriam iminentes a luta 



IX SIMPÓSIO PARANAENSE DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA FÓRUM REGIONAL DA ANPEGE – REGIÃO SUL “Ciência e Pesquisa Geográfica na Perspectiva Sul Brasileira” 
14 a 16 de Novembro de 2018  

de classes e ao proletariado, que apesar de viver representações ilusórias - concebidas 
hegemonicamente pela burguesia - busca pela verdade e a emancipação humana, uma 
representação verdadeira. 

Viana (2015, s/p), que explora sobre as representações cotidianas, explica que 
para o pensamento marxista, “a consciência é conjunto das representações de um 
indivíduo ou grupo, é uma totalidade expresso pelo ser”. Daí a ênfase do pensamento 
marxista na consciência humana, pois essa seria a única capaz de gerar a libertação do 
pensamento humano das meras representações.  

De maneira geral, compreende-se que dentro do marxismo não é possível o 
entendimento dos indivíduos descontextualizados históricos e socialmente, assim como, 
nas teorias da Geografia Crítica ou Radical, não se considera o estudo do espaço e seus 
fenômenos deslocados dessas construções. Por esse motivo, esboça-se aqui um dos 
principais pontos da fusão da Geografia Humana, que a partir da “Geografia Cultural 
renovada” (CORRÊA & ROSENDAHL, 2007), questiona a construção da ciência para 
além da divisão social do trabalho. 
 
A representação na concepção idealista 

 
Como se constrói o conhecimento? Na concepção idealista, subjetivista, o 

conhecimento é anterior à experiência, o mundo existe apenas enquanto representação do 
sujeito. O conhecimento pode se dar de forma inata, a priori, em que “tudo que pertence 
ou pode pertencer ao mundo está inevitavelmente investido deste estar condicionado pelo 
sujeito, existindo apenas para este. O mundo é representação” (SCHOPENHAUER, 2005, 
p. 44). Este modo de pensar surge em Platão, que aponta para a existência de um mundo 
das ideias e um mundo da matéria, sendo o segundo cópia imperfeita do primeiro. O que 
está relacionado à premissa de que antes do mundo ser vivido, é representado, sendo 
possível conhecer o mundo antes da experiência.  

Tal concepção recai no problema de que a representação na consciência pode ser 
constituída a partir do imaginário sem necessariamente um correlato ou relacionada a um 



IX SIMPÓSIO PARANAENSE DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA FÓRUM REGIONAL DA ANPEGE – REGIÃO SUL “Ciência e Pesquisa Geográfica na Perspectiva Sul Brasileira” 
14 a 16 de Novembro de 2018  

acontecimento “real”; nas palavras de Sacks (2010, p. 197) “de um tipo muito mais 
abstrato e visionário, imagens de algo que nunca foi visto pelo olho físico, mas que podem 
ser conjuradas pela imaginação criativa e servem de modelo para investigar a realidade”. 
Pesavento (1995, p. 24) acrescenta que “o imaginário é, pois, representação, evocação, 
simulação, sentido e significado, jogo de espelhos onde o “verdadeiro” e o aparente se 
mesclam, estranha composição onde a metade visível evoca qualquer coisa de ausente e 
difícil de perceber”. 

Nesse sentido, as representações podem ser oníricas ou inconscientes, relativas 
aos sonhos e ao inconsciente são questões também trabalhadas no âmbito da Geografia, 
pois estão relacionadas ao espaço, mesmo que imaginado. Freud (2004, p. 83) define: 

 
Designemos como “consciente” apenas a representação que está sendo 
percebida e que está presente em nossa consciência. Portanto, estaremos 
atribuindo ao termo “consciente” unicamente esse sentido. Em 
contrapartida, todas as representações latentes que tenhamos motivos 
para supor que existam na dimensão psíquica – como era o caso da 
memória – serão denominadas “inconscientes”. Uma representação 
inconsciente é, portanto, aquela que não percebemos, mas cuja 
existência admitimos, com base em outros indícios e evidências  

 
Um outro uso do conceito de representação, está associado a memória, a evocação 

da experiência, envolvendo os sentidos. A lembrança de uma situação ou objeto torna 
presente o que está ausente. Nas palavras de Oliveira (2012, p. 59) “a representação é a 
capacidade de evocar um signo ou símbolo o objeto ausente ou a atividade realizada, 
independentemente da percepção”. A autora também enfatiza o ato da movimentação 
como essencial na construção de imagens mentais ao afirmar que “para perceber, 
representar e construir uma imagem do mundo exterior, o homem precisa movimentar-
se, deslocar-se e o que é mais importante ainda, coordenar e associar as imagens 
memorizadas e constituir mentalmente as representações” (OLIVEIRA, 2006, p. 221). 

Outra concepção se refere a um significado simbólico. O ser humano tem a 
capacidade de dotar o mundo de significados, ao criar signos e símbolos construídos a 
partir da percepção do mundo. À percepção, é acrescido o conhecimento que permite 
conceber uma significação e proporciona a (inter)ação com/no mundo vivido, sendo esta 
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capacidade um atributo exclusivamente humano que a transforma em cognição (KOZEL, 
2007; OLIVEIRA, 2017, 2002). Tal significação, para de Le Breton (2016, p. 13) e 
Cassirer (2011) são um sistema simbólico, em que as pessoas distinguem-se pela cultura 
de sua natureza puramente biológica.  

A história pessoal e o meio social de cada indivíduo proporciona a partilha dos 
símbolos entre os membros da comunidade. Ocorre um processo mútuo, em que os 
conhecimentos são gerados a partir de percepções, e por sua vez, ajudam a compreender 
as percepções. Tal sistema simbólico permite exteriorizar as imagens mentais, ou seja, 
representar, simbolizar os atos de consciência. Sem expressar de alguma maneira, não é 
possível a comunicação entre as pessoas. 

Tal compreensão sobre a ideia de representação não perde seu caráter subjetivo, 
mas migra de um plano idealista para um plano empírico, já que a percepção se dá pelo 
contato imediato através dos órgãos dos sentidos, como apontam Del Rio e Oliveira 
(1999, p. 3): 

 
A representação, neste contexto, atua como um prolongamento da 
percepção porque a introduz num sistema de significação 
representativo, envolvendo a diferenciação entre os significantes que 
podem ser as formas de linguagem ou imagens, gestos, desenhos e os 
significados que compreendem os espaços. 

 
Os autores apontam a linguagem, imagens, gestos e desenhos como 

representações. Podemos dizer que as artes, de forma geral, poderiam compor este rol de 
significantes, acrescentando à música, o teatro, a dança, a literatura, a pintura, entre 
outros. A cartografia é considerada por muitos autores enquanto uma linguagem, 
portanto, uma forma de representação. Portanto, "não se deve esquecer que a percepção 
e a cognição estão atreladas à representação, e tratar de representação é tocar em cheio no 
problema básico da geografia - os mapas" (OLIVEIRA, 2002, p. 192).  

Os vários sentidos da palavra representação apresentados sofrem críticas de 
autores que seguem uma abordagem fenomenológica na Geografia, que por vezes utiliza 
outras palavras para designar o que outros autores denominam como representação. 



IX SIMPÓSIO PARANAENSE DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA FÓRUM REGIONAL DA ANPEGE – REGIÃO SUL “Ciência e Pesquisa Geográfica na Perspectiva Sul Brasileira” 
14 a 16 de Novembro de 2018  

 
Crítica a representação com base na fenomenologia 

 
A Geografia Humanista recebe influência da fenomenologia e do existencialismo. 

Seus estudos se pautam sobre a observação direta do fenômeno deixando de lado a cisão 
sujeito/objeto, e não consideram o fenômeno como representação. A escala de análise é 
focada na pessoa, buscando uma imersão em seu cotidiano, em suas vivências, assim, a 
fenomenologia não coaduna com a noção de coletividades e identidades.  

A crítica a concepção idealista de representação, feita por autores de base 
fenomenológica como Merleau-Ponty e Husserl parte do princípio que a percepção é a 
base para o conhecimento do mundo. Podemos notar no trecho abaixo, os motivos pelos 
quais Husserl não concebe o mundo como representação: 

 
Na atitude comum ou natural, tal percepção consiste em colocar 
primeiro a existência da macieira no jardim, depois em relação a essa 
macieira real a macieira representada na consciência correspondente à 
real. Como consequência haveria duas macieiras: uma no jardim e outra 
na consciência. Para Husserl, as coisas não acontecem assim. 
Recorrendo à análise intencional, não partimos da macieira em si, 
porque dela nada sabemos, nem da macieira representada, porque 
também dela nada sabemos. É preciso partir das coisas mesmas, isto é, 
da macieira enquanto percebida, ou seja, do ato de percepção da 
macieira no jardim, pois essa é a vivência originária (ZILES, 2002, p. 
20). 

 
A construção do imaginário e suas relações oníricas, inconscientes, não podem 

ser consideradas representações pois estão sempre correlatas ao mundo, e o pensamento 
tem “a capacidade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que os sentidos 
e as experiências nos fornecem” (HUME, 2004 [1748], p. 35), ideias que posteriormente 
influenciaram o projeto fenomenológico de Husserl, como explicita Ferreira (2017). A 
partir do mundo conhecido é possível criar novas composições pela variação imaginativa. 
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Outra crítica é ao uso da palavra representação enquanto sinônimo de evocação. 
A percepção é o ponto de partida da fenomenologia, que ocorre a partir da experiência 
vivida, do contato direto e imediato, o tempo presente, a origem do conhecimento que 
Merleau-Ponty (2011, p. 4) denomina “retornar às coisas mesmas”. A partir da percepção 
retemos memórias sobre as experiências objetos e situações vivenciadas formando 
imagens mentais de coisas, lugares e pessoas. Com a evocação, faz-se presente um objeto 
ausente, como explica Cassirer (2011, p. 13) que “somente onde um conteúdo da 
consciência se coloca não apenas para si próprio, mas para um outro conteúdo, onde ele 
busca “representar” um conteúdo que não está imediatamente presente”. 

O autor usa entre aspas a palavra “representar” indicando que pode não ser a 
palavra mais adequada para designar um conteúdo que não está presente. Ao trazer à 
consciência as imagens mentais que não estão presentes, mas que advém de alguma 
experiência vivida no passado remonta, além das lembranças acerca do objeto, os 
sentimentos relacionados a este. Recordar uma experiência não é a mesma coisa que 
vivenciar de fato. Ao recordar, vários elementos podem ser esquecidos, ou até mesmo a 
pessoa pode ter “lembranças falsas”, confundindo-se com outras situações.  

Hume (2004 [1748], p. 33) enfatiza que trazer a sensação à memória pode “imitar 
ou copiar as percepções dos sentidos, mas jamais podem atingir a força e a vivacidade da 
experiência original”. Da mesma forma, Ginzburg utiliza a palavra entre aspas, 
demonstrando que as questões de presença/ausência podem ser invertidas, tornando 
complexa tal separação 
 

Por um lado, a “representação” faz as vezes da realidade representada 
e, portanto, evoca a ausência; por outro, torna visível a realidade 
representada e, portanto, sugere a presença. Mas a contraposição 
poderia ser facilmente invertida: no primeiro caso, a representação é 
presente, ainda que como sucedâneo; no segundo, ela acaba remetendo, 
por contraste, à realidade ausente que pretende representar 
(GINZBURG, 2001, p. 85). 
 

 Apesar da crítica em relação a comparar uma memória evocada à representação, 
não significa que a fenomenologia não considera a memória enquanto fenômeno, apenas 
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a denomina de outra forma. Dardel explica, a partir de Sartre, o termo “presentificação”, 
tratando-se de algo que não está presente e é evocado pela imaginação: 
 

Irrealiza - Este termo é devido a Sartre, como nos esclarece François 
Nouldelmann, em “L’Imagination”: “Uma das principais contribuições 
de Sartre à fenomenologia da imaginação refere-se à definição da 
consciência imaginante (imageante): para que uma consciência possa 
imaginar, é necessário que transceda o mundo e o coloque à distância. 
A possibilidade de imaginar implica uma “irrealização” (irréalisation) 
que permite se presentificar (presentifier) uma coisa ou uma pessoa a 
título de sua ausência. Na sua intenção mesma, a consciência 
imaginante irrealiza um objeto, que transforma em imaginário. A 
operação vale tanto para o produtor das imagens, o que imagina o seu 
amigo ausente, quanto para o observador que recompõe as figuras de 
um quadro” (DARDEL, 2015, p. 15). 

 
Quando a pessoa presentifica (se recorda e simboliza), ressignifica suas vivências, 

constituindo novas vivências. Portanto, a crítica consiste na ideia de que se abandonarmos 
a dualidade que separa a realidade e suas representações e instituirmos que a realidade é 
ela mesma um sistema representacional, podemos vê-la como construção objetiva, 
unificada, com coerência interna (lógica) e externa (empírica). Da mesma forma, 
Cosgrove e Daniels (1988 apud ROSENDAHL & CORREA, 2013, p. 247-248) afirmam 
que “as representações do espaço devem ser pensadas não como simples ilustrações e 
imagens “retiradas” da realidade concreta, mas como partes constituintes do significado 
dessa mesma realidade”. 

Outra crítica, em relação a denominação de imagens enquanto representação: 
desenho, pintura, cartografia, fotografia, entre outros, Merleau-Ponty (2011, p. 22) não 
considera enquanto cópia da realidade, afirmando que: 

 
A palavra imagem é mal-afamada porque se julgou irrefletidamente que 
um desenho fosse um decalque, uma cópia, uma segunda coisa, e a 
imagem mental um desenho desse gênero em nosso bricabraque 
privado. Mas se de fato ela não é nada disso, o desenho e o quadro não 
pertencem mais que ela ao em si. Eles são o dentro do fora e o fora do 
dentro, que a duplicidade do sentir torna possível, e sem os quais jamais 
se compreenderá a quase-presença e a visibilidade iminente que 
constituem todo o problema do imaginário.  
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Por fim, o fato de simbolizar corporalmente, com o gesto, o teatro, a mímica, a 

imitação, também não é considerado representação por Merleau-Ponty. Ao longo de seus 
argumentos, é possível compreender o pensamento que antecede a ação. Ou seja, ao 
manipular objetos e agir no mundo no cotidiano, “apreendemos o mundo sem necessidade 
de problematizá-lo ou refletir sobre ele” (CARMO, 2011, p. 33). Geralmente, por ser um 
ato irrefletido, grande parte das pessoas não costuma pensar sobre como se pensa. Mas 
apesar de agirmos na cotidianidade sem a necessidade de problematizar e refletir sobre as 
ações, não significa que as pessoas, de forma geral, não sejam capazes de fazê-lo, caso 
solicitado. 

Para exemplificar, Merleau-Ponty cita o caso patológico de Schneider, que devido 
a uma lesão cerebral sofreu uma perturbação da atitude categorial, ou função simbólica. 
O paciente conseguia executar movimentos caso fosse necessário que o fizesse de forma 
concreta, mas se fosse solicitado a simular uma ação, como por exemplo, bater em uma 
porta, não era capaz de fazê-lo. Merleau-Ponty (2011, p. 157) explica que “no sujeito 
normal, o corpo não é mobilizável apenas pelas situações reais que o atraem a si, ele pode 
desviar-se do mundo, aplicar sua atividade nos estímulos que se inscrevem em suas 
superfícies sensoriais, prestar-se a experiências e, mais geralmente, situar-se no virtual”.  

Abrath (2017, p. 115) esclarece que “o anti-representacionalismo de Merleau-
Ponty e o representacionalismo de tais teorias não são posições antagônicas, mas sim 
complementares”. De fato, Merleau-Ponty parte da experiência vivida para se chegar às 
“essências” pela facticidade mundana, sendo que se a vida fosse reduzida a meras 
representações, estariam sendo replicados os moldes de uma ciência clássica (racionalista 
ou intelectualista) criticada pelo autor. As vivências, a cada momento são únicas. Mesmo 
que as ações humanas façam referências a outros objetos, situações rememoradas do 
passado, no momento presente são ressignificadas. 
 
Representação ou representações? 
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Ao tentar definir o que é representação foram identificadas diversas concepções, 
sendo que não existe consenso nem dentro de um próprio posicionamento epistemológico. 
Porém, foi possível compreender que na linha Humanista-Cultural da Geografia, os 
estudos podem voltar-se mais à compreensão cultural, com influência marxista, ou mais 
para o lado humanista, com influência fenomenológica e existencial. A armadilha da 
separação tão rígida da Ciência recai sobre posturas radicais que negam outras formas de 
compreender o mundo. 

A Geografia Humanista-Cultural no Brasil, reconhecida por  grupos de pesquisa 
como o GHUM, o NEER e o NEPEC, de acordo com Kozel, (2013, p. 15-16), permite 
identificar distintas apostas. O primeiro é voltado para estudos humanistas e os dois 
últimos para estudos culturais, sem limitar ou enquadrar nenhum deles, apenas apontando 
tendências. Enfim, o conceito de representação é um dos pontos que pode causar a cisão 
de posicionamentos teóricos, metodológicos e ontológicos. 
 Para concluir, foi possível observar que diante de tantas formas de usar e não usar 
esse termo ou conceito de representação, é preciso estar ciente de que o mesmo está 
carregado de diferentes sentidos teóricos, epistemológicos e ontológicos, de modo que se 
for utilizado enquanto uma palavra corriqueira pode ser passível de críticas quanto ao 
posicionamento do autor. O presente texto não esgota as possibilidades de uso do termo, 
nem ao menos sugere sua extinção, mas aponta para a importância de evitar seu uso 
indiscriminado e irreflexivo na realização de pesquisas em Geografia. 
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LUGAR: SUBJETIVIDADE E ESPAÇO VIVIDO 
 

Guilherme Aparecido de Godoi192 
Francismara Neves de Oliveira193 

 
Eixo Temático: Geografias Culturais e Humanistas 
Resumo: O conceito de lugar possui diversas interpretações e por isso é um dos mais controversos 
da Geografia. No senso comum, lugar é frequentemente associado à localização geográfica ou a 
um determinado espaço físico. Durante o período da Geografia Clássica e da Geografia 
Quantitativa, o termo ocupou plano secundário. Passou a ter destaque em meados de 1970 com o 
advento das correntes da Geografia Humanista e da Geografia Crítica, as quais afirmaram o 
caráter social do lugar e da Geografia. O lugar é o principal conceito da perspectiva Humanista, 
compreendido como lócus da existência humana, significado e significante, da interação 
interdependente entre o Homem e o meio. No contexto escolar, o lugar é uma das categorias 
fundamentais na construção de saberes geográficos, e, portanto, é imprescindível que o docente 
conheça os aspectos envolvidos nesse conceito. Sendo assim, o presente artigo, na modalidade de 
ensaio teórico, objetivou estudar a evolução do conceito de lugar na história do pensamento 
geográfico e destacar as principais ideias da Geografia Humanista sobre esse conceito. 
Palavras-chave: Lugar; Geografia Humanista; História do Pensamento Geográfico. 
  
Introdução 

Durante muito tempo, o conceito de lugar foi considerado como um dos mais 
controversos e de pouco interesse pela Geografia, um termo polissêmico que tem sido 
alvo de diversas interpretações entre os mais variados campos do conhecimento. 
Conforme Holzer (1999, p. 67) “desde a implantação da Geografia como disciplina 
acadêmica – a partir de uma ideia positivista da ciência – o lugar foi eventualmente 
estudado pelos geógrafos, mas sempre em um plano secundário”. A partir de 1970 as 
perspectivas da Geografia Crítica e Geografia Humanista renovaram o pensamento 
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geográfico e o lugar ganhou destaque, passando a ser um dos principais conceitos na 
compreensão das relações socioespaciais construtivas do espaço geográfico. 

No contexto escolar, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Geografia orientam 
para que o docente trabalhe com categorias essenciais, entre elas o lugar (BRASIL, 1997). 
O lugar é o principal conceito e escala de análise durante os primeiros anos do Ensino 
Fundamental. No entanto, algumas pesquisas apontam dificuldades dos estudantes na 
elaboração desse conceito, reduzindo o lugar a uma determinada localização geográfica 
(fator locacional) ou aos elementos concretos e mais visíveis (espaço físico), sem 
encontrar neles as relações sociais e subjetivas que permeiam sua constituição (PIRES, 
2016; SOLKA, 2017; GODOI, 2018). 

Assim sendo, o presente artigo objetivou estudar a evolução do conceito de lugar 
na história do pensamento geográfico e destacar as principais ideias da Geografia 
Humanista sobre esse conceito. Compreender o espaço vivido a partir dessa perspectiva 
possibilita ao indivíduo apreender as vivências e significados da realidade próxima e sua 
conexão com outras mais distantes. Contribui deste modo, para que o indivíduo descubra 
as intencionalidades que permeiam a construção e organização dos lugares, o que 
possibilita pensar intervenções mais criativas e solidárias para o espaço vivido. 

 

O conceito de lugar na história do pensamento geográfico 
Na Geografia Clássica ou Tradicional do início do século XX, o lugar era compreendido 

apenas sob a ótica locacional. Neste período a Geografia se consolidava como uma ciência 
ideográfica e descritiva, pautada nos ideais positivistas, tinha o empirismo como método e 
buscava estudar a conexão entre os elementos presentes no meio partindo do particular para o 
geral (ANDRADE, 1987; LENCIONI, 1999). A Geografia neste período era considerada por 
muitos geógrafos uma ciência natural e não social, conforme Andrade (1987, p. 64): 

[...] os alemães preocuparam-se com a descrição e a análise da 
paisagem, em suas características naturais, enquanto entre os franceses 
a geografia da paisagem, considerada uma ciência síntese, dava grande 
importância à visualização da mesma, tanto em seus aspectos físicos 
como nas marcas deixadas pelo homem. 
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La Blache (1982), representante da escola clássica francesa, admitia que a 
Geografia era uma ciência dos lugares e não dos homens. Os conceitos mais referenciados 
no período da Geografia Clássica foram o de paisagem e território, conforme sintetiza 
Queiroz (2014, p. 154):  

A matriz filosófica positivista era típica da Escola Alemã de Geografia, 
a Escola determinista, que tinha como principal pensador Friederich 
Ratzel, como também, o principal conceito utilizado era o território. A 
matriz historicista caracterizava a Escola Francesa, possibilista, que 
tinha como principal pensador Vidal De La Blache, e a paisagem como 
conceito mais significativo. 
 

A Escola Norte-americana se desenvolveu a partir da segunda metade do século 
XX, fortemente influenciada pelos estudos da Escola Alemã. O neokantianismo foi a 
matriz filosófica condutora dos estudos da relação homem-meio e o geógrafo Richard 
Hartshorne pode ser considerado o maior teorizador desse movimento que tinha a região 
como principal conceito (QUEIROZ, 2014; ANDRADE, 1987). Muitos geógrafos 
admitiam ser a região o conceito mais legítimo para o estudo das relações entre os 
aspectos naturais e os sociais. No entanto, havia muito mais uma justaposição do natural 
sobre o humano, do que uma necessária integração entre os mesmos (ANDRADE, 1987; 
HOLZER, 1999). O conceito de lugar permanecia relacionado à localização geográfica, 
como indicado por Hartshorne (1959 apud HOLZER, 1999) que as integrações que 
cabiam à Geografia analisar seriam aquelas que variam de lugar para lugar 

Durante o período da Geografia Clássica o espaço assim como o lugar foram 
considerados no sentido de localização geográfica, servindo apenas como palco ou 
receptáculo para as relações humanas. Cabia aos geógrafos desse período descrever os 
aspectos visíveis dos diferentes lugares e a soma dessas análises proporcionaria um 
melhor conhecimento da totalidade. Este tipo de abordagem, conforme aponta Andrade 
(1987), não possibilita a compreensão das relações sociais na produção e reprodução do 
espaço, uma vez que a descrição dos aspectos visíveis da paisagem fornece apenas os 
resultados da ação humana sobre o meio. 

A Geografia Clássica passou a ser questionada e criticada pelo seu pragmatismo. 
A partir da segunda metade do século XX, o pensamento geográfico passou por uma 
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renovação, a nova corrente que se desdobrava nesse período compreende a Nova 
Geografia, sem ligações com o pensamento tradicional, conforme Andrade (1987, p. 96): 

[...] a geografia que se limitava a observar, a descrever e a explicar a 
paisagem utilizando o “olho clínico”, não usava técnicas que a levassem 
a ver o que se fazia, deforma invisível, na elaboração da paisagem. Ela 
não poderia continuar a ser apenas ideográfica, corológica. Passaram 
então a intensificar as pesquisas em dados estatísticos – até então 
desprezados ou pouco utilizados. 
 

A primeira corrente de renovação filosófica e metodológica foi a Geografia 
Quantitativa ou Teorética que predominou entre as décadas de 1950 a 1970 e que 
procurava, a partir de modelos matemáticos e estatísticos, uma lógica na organização do 
espaço. Lencioni (2005, p. 191) expõe que: 

Essa geografia de posição anti-historicista significou a abolição de toda 
ideia de processo, de gênese e de origem e a desconsideração dos 
marcos sociais em que se desenvolvem os fenômenos. Premissas claras, 
limitadas e precisas, tanto quanto objetividade nos procedimentos de 
investigação, e o contínuo ajuste do modelo proposto à realidade 
figurada eram estimados com o objetivo de garantir a 
demonstrabilidade das teorias e a possibilidade de estabelecer projeções 
futuras. 
 

A corrente Quantitativa, na busca por desenhar teorias e leis gerais, passou a 
apresentar grandes formulações nomotéticas que facilitavam o uso de modelos 
matemáticos e estatísticos (ANDRADE, 1987). A lógica racional que conduzia a 
Geografia Quantitativa desprezava a diversidade dos aspectos históricos e sociais em suas 
análises. Essa perspectiva geográfica se definiu como a ciência do espacial (LENCIONI, 
2005). O humano era considerado uma das variáveis do sistema, desprovido de história e 
singularidade.  

Produziam-se modelos de espaços isomórficos que não se assemelhavam em nada 
com a imagem da realidade (GOMES, 2000). Conforme Ferreira (2002, p. 44) “o conceito 
de lugar é abandonado em detrimento do espaço, considerado como um simples meio de 
análise”. Deste modo, a Nova Geografia estaria apenas fazendo uso de uma nova 
“roupagem”, baseada em seus instrumentos quantitativos, para as velhas questões da 
Geografia Clássica (Gomes, 2000). Permanecia a justaposição dos aspectos físicos 
(aparentes) sobre os aspectos humanos, os interesses dessa perspectiva não residiam nas 
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particularidades e sim nas regularidades espaciais. A Geografia Quantitativa foi alvo de 
inúmeras críticas que se orientavam no sentido de afirmar o caráter social do espaço, ou 
seja, “não há processos espaciais sem um conteúdo social e não há causas e processos 
puramente espaciais” (LENCIONI, 2005, p. 192). 

A partir da década de 1970, a Geografia experimentou uma renovação e surgiram 
duas correntes: a Geografia Crítica, embasada no materialismo histórico e dialético e 
Geografia Humanista, que tem por base filosófica a fenomenologia e o existencialismo. 
Apesar de apresentarem posturas metodológicas, filosóficas e epistemológicas diferentes, 
tinham um ponto em comum: a compreensão do mundo a partir das relações entre a 
sociedade e o espaço, convergindo esforços para a configuração de uma geografia de 
caráter social (LENCIONI, 2005; GOMES, 2000). Embora as correntes Crítica e 
Humanista trilhem caminhos distintos irão encontrar na procura da definição do conceito 
de lugar, seu ponto de contato (FERREIRA, 2000). O lugar, conceito até então pouco 
significante para o estudo geográfico, assume fundamental importância para a 
compreensão da sociedade e sua relação com o espaço. O lugar deixa de ser uma mera 
localidade e passa a expressar as vivências e subjetividades dos homens como também 
consubstancia a totalidade-mundo e o particular em sua teia construtiva. 

  
A Geografia Humanista e o conceito de lugar 
 

A Geografia Humanista surge como movimento que irá combater os ideais 
positivistas da Geografia Quantitativa e a depreciação que esta faz das individualidades, 
sentimentos e valores humanos em suas análises espaciais. Dentre os grandes expoentes 
desse movimento destacam-se Edward Relph e Yi-Fu Tuan.  A corrente Humanista 
estabelece, segundo Gomes (2000, p. 310): 

[...] que a definição de uma espacialidade não pode ser estabelecida 
através da objetivação de uma ciência racionalista. O espaço e suas 
propriedades, distância, fluxo, hierarquia, possuem um sentido que não 
se reduz a medidas numéricas. Desta forma o espaço é sempre um lugar, 
isto é, uma extensão carregada de significações variadas. 
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O lugar é utilizado como principal conceito pela Geografia Humanista, até então 
pouco significante para os estudos geográficos. Os geógrafos humanistas encontraram 
neste conceito a possibilidade de compreender o mundo, o diálogo entre o homem e seu 
meio, marcado pela experiência e percepção (HOLZER, 1999; TUAN, 1980,1983). Em 
oposição ao método racionalista para as análises geográficas, a corrente Humanista 
estabelece uma relação com a fenomenologia, considerando que por meio desta, é 
possível alcançar as interpretações da subjetividade humana na sua relação com o mundo. 
Neste sentido, revela Tuan que a ciência clássica, objetiva e racional, minimiza o papel 
da consciência humana para o conhecimento e que no sentido contrário, a fenomenologia, 
por considerar a subjetividade, cria a possibilidade de estabelecer o contato entre o mundo 
e as significações (GOMES, 2000). Para Tuan “conhecer o mundo é conhecer a si 
mesmo” (TUAN, 1971 apud GOMES, 2000, p. 328). 

De acordo com Ferreira (2000) a relação entre a Geografia e a Fenomenologia foi 
estabelecida primeiramente por Relph em seu livro Place and placelessness (1980). Nesta 
obra o autor afirma que o lugar deve ser analisado a partir das experiências que o sujeito 
estabelece com o mundo ao seu redor, assim como da consciência construída a partir 
dessas significações. O lugar não pode ser compreendido sem ser experienciado, o lugar 
só adquire significado através das intenções e ações humanas em relação a ele, como 
explica Relph (1976 apud HOLZER, 1999, p. 72): 

Lugares são os contextos ou panos de fundo para a intencionalidade 
definir objetos ou eventos, ou seja, eles podem ser objetos da intenção 
em seu sentido primordial [...] [pois] toda consciência não é meramente 
consciência de algo, mas de algo em seu lugar, e [...] esses lugares são 
definidos geralmente em termos dos objetos e de seus significados. 
Como objetos, no seu verdadeiro sentido, lugares são essencialmente 
focos de intenção, que têm usualmente uma localização fixa e traços 
que persistem em uma forma identificável. 
 

Relph alerta que o lugar não deve ser considerado como uma localização 
geográfica no qual as ações humanas simplesmente se justapõem. Para o autor, “lugar 
significa muito mais que o sentido geográfico de localização. Não se refere a objetos e 
atributos das localizações, mas a tipos de experiência e envolvimento com o mundo, a 
necessidade de raízes e segurança” (RELPH, 1979 apud LEITE, 1998, p. 10). Para Relph 
o lugar torna-se a própria base da existência humana, o qual se configura a partir das 
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significações que o sujeito constrói com sua profunda e imediata experiência com o 
mundo (RELPH, 1980 apud FERREIRA, 2000). Este aspecto também é verificado por 
Tuan ao estabelecer esforços em afastar o fator locacional do conceito de lugar 
conferindo-lhe um caráter de realidade portador de história e significados.  Para Tuan 
(1979, p. 387 apud HOLZER, 1999, p. 70): 

[...] o lugar é uma unidade entre outras unidades ligadas pela rede de 
circulação; [...] o lugar, no entanto, tem mais substância do que nos 
sugere a palavra localização: ele é uma entidade única, um conjunto 
“especial”, que tem história e significado. O lugar encarna as 
experiências e aspirações das pessoas. O lugar não é só um fato a ser 
explicado na ampla estrutura do espaço, ele é a realidade a ser 
esclarecida e compreendida sob a perspectiva das pessoas que lhe dão 
significado. 
 

Nessa compreensão, espaço é abstrato, enquanto o lugar é um espaço estruturado, 
constituído a partir da experiência humana (HOLZER, 1999). Relph também diferencia 
espaço e lugar, explicando que o lugar é um recorte do espaço. Segundo o autor: 

[...] aqueles aspectos do espaço que nós distinguimos como lugares são 
singularizados porque eles atraíram e concentraram nossas intenções e 
é exatamente por causa disso que eles são colocados à parte do espaço 
circundante ao mesmo tempo em que permanecem como parte dele 
(RELPH, 1978 apud NOGUEIRA, 2004, p. 228). 
 Conforme Relph (1976 apud HOLZER, 1999) o lugar encerra a parte do mundo 

que é experienciado em sua intimidade pelos indivíduos, ou seja, o espaço vivido ou 
espaço existencial. É no lugar que a vida cotidiana acontece, centro de significados, do 
encontro com o outro e com os objetos. Neste sentido, Tuan revela que todos os lugares 
são pequenos mundos (HOLZER, 1999, p. 70). 

Tuan (1983) aponta que o lugar pode apresentar diferentes escalas desde uma 
poltrona preferida até toda a Terra. Pequenos lugares podem ser conhecidos através da 
experiência direta, diferente de uma grande região como o estado-nação, mas este pode 
se tornar um lugar através do meio simbólico da arte, educação e da política, configurando 
um lugar de lealdade pela pátria (TUAN, 1982). Mas, conforme o próprio autor explica, 
o aumento da escala impossibilita a experiência espacial direta, o que corrobora para que 
o lugar assuma uma escala mais compacta, como a casa, o bairro e a cidade por excelência 
(TUAN, 1983). 
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Tuan realiza seus estudos sobre o lugar partindo da percepção e dos sentimentos 
humanos em relação ao objeto, a intersubjetidade do indivíduo com espaço e seu grupo 
cultural produtora de significados espaciais revela os sentimentos criados nessa relação. 
O autor define o termo topofilia, que significa o elo afetivo entre a pessoa e o lugar. Para 
Tuan (1980, p. 286): 

A topofilia assume muitas formas e varia muito em amplitude 
emocional e intensidade. É um começo descrever o que elas são: prazer 
visual efêmero; o deleite sensual de contato físico; o apego por um lugar 
por ser familiar, porque é o lar e representa o passado, porque evoca 
orgulho de posse ou de criação; alegria nas coisas devido à saúde e 
vitalidade animal. 
 

O lugar transmite em diferentes níveis o grau de pertencimento e vínculo que os 
indivíduos mantêm em sua relação, “uma pessoa no transcurso do tempo, investe parte de 
sua vida emocional em seu lar e além do lar, em seu bairro” (TUAN, 1980, p. 114). A 
familiaridade com o espaço vivido pode engendrar sentimentos de afeição (topofilia) ou 
desprezo. A afeição duradoura é em parte resultado das experiências íntimas e 
aconchegantes que se produzem no lugar, “os lugares íntimos são lugares onde 
encontramos carinho, onde nossas necessidades fundamentais são consideradas e 
merecem atenção sem espalhafato” (TUAN, 1983, p. 152). Tuan (1983) revela também 
que o amor e afeição pelo lugar são fortemente influenciados pela história e a consciência 
do passado é um elemento importante para as significações do amor pela terra natal, das 
tradições e raízes de um povo. 

O vínculo com o lugar é para Relph (1980 apud FERREIRA, 2002) o que define 
a essência do lugar, o autor busca estabelecer tais relações através da experiência da 
internidade em oposição a da externidade. Consiste em qualificar a relação dos indivíduos 
com o lugar levando em conta o grau de profundidade desta relação. Relph propõe sete 
diferentes níveis: 

(1) externidade existencial, uma profunda alienação em relação a 
todos os lugares (2) externidade objetiva, compreensão dos lugares 
como conceitos e localidades; (3) externidade incidental, considera 
os lugares como panos de fundo para outras atividade; (4) 
internidade vicária, refere-se a experiência de lugares através de 
romances ou outros meios de comunicação;; (5) internidade 
comportamental, a presença física em um lugar; (6) internidade 
empática, envolvendo participação emocional com o lugar; (7) 
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internidade existencial, um compromisso total e não-
autoconsciente com o lugar (FERREIRA, 2002, p. 48). 
 

O lugar passa a ser significado quanto à profundidade das relações criadas com o 
espaço vivido. A internidade existencial de Relph (1980 apud FERREIRA, 2002) se 
assemelha ao maior grau de topofilia definido por Tuan (1980), estabelecendo uma 
afeição e envolvimento profundo e um compromisso total com o lugar. Quanto mais 
profundo for o envolvimento com o lugar, mais forte será a identidade com ele. 

A identidade do lugar é definida por Relph (1980 apud FERREIRA, 2002) como 
o “espírito do lugar”, constitui-se a partir das intenções e experiências intersubjetivas 
entre o indivíduo o espaço e a comunidade. Para o autor são três os componentes básicos 
da identidade de um lugar: a localização física, as atividades e os significados 
(FERREIRA, 2002). O lugar se configura como o centro de valores indispensáveis na 
constituição da identidade do indivíduo e do seu grupo cultural. Mesmo com as profundas 
mudanças que ocorrem nos lugares sua identidade se mantém, se manifestando na história 
e memórias das pessoas que experienciaram sua espacialidade e subjetividade. No 
entanto, isso não significa que a identidade do lugar seja fixa e imutável, seus 
componentes podem sofrer variações a depender das circunstâncias e atitudes que o 
significam. 

As identidades dos lugares e os vínculos que estabelecemos com ele remetem à 
noção de tempo. Tuan (1983) explica que as ligações que temos com os lugares se iniciam 
no nascimento e se aprofundam com a experiência. Para o autor “a afeição, por uma 
pessoa ou uma localidade, raramente é adquirida de passagem” (TUAN, 1983, p. 203). 
Sentir um lugar leva mais tempo, a familiaridade com o lugar se faz no dia a dia através 
de repetidas experiências intersubjetivas com o espaço e o outro. No entanto, o próprio 
autor identifica que podemos nos apaixonar pelos lugares à primeira vista, como por outro 
lado, podemos morar durante muitos anos em uma casa e não criar vínculos e identidade 
com o lugar. Se por um lado, a experiência necessita de tempo, ele por si só não garante 
a constituição dos lugares. Neste sentido, Tuan (1983) sugere que a intensidade da 
experiência, a depender das significações aí estabelecidas, pode favorecer ou não os 
sentimentos de pertencimento, afeição e amor pelo lugar. 
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Mensurar quanto tempo se leva para conhecer um lugar é uma tarefa difícil, uma 
vez que na perspectiva Humanista o lugar é definido a partir das subjetividades e estas 
são singulares entre os diferentes grupos e seus membros. A convivência temporal 
prolongada não deixa de ser um aspecto importante, uma vez que a experiência leva 
tempo. A estabilidade, no sentido de pausa para o sentir, é o que para Tuan assume um 
dos aspectos fundamentais na constituição dos lugares. Neste sentido, Tuan (1983) afirma 
que o lugar é a pausa no movimento. É a pausa que possibilita o indivíduo conhecer o 
lugar para além de suas formas materiais. Não significa uma pausa no tempo histórico e 
sim uma pausa para a experiência de sentir o lugar. É a estabilidade (pausa para os 
sentidos) que diferencia a paisagem de lugar, e afirma:  

Uma cena pode ser um lugar, mas a cena em si não é um lugar. Falta-
lhe estabilidade: é da natureza da cena mudar a cada mudança de 
perspectiva. A cena é definida por esta perspectiva, o que não é 
verdadeiro para o lugar: é da natureza do lugar aparecer como tendo 
uma existência estável, independente de quem o percebe. (TUAN,1979 
apud HOLZER, 1999, p. 73). 
 Em suma, a Geografia Humanista compreende o lugar para além do que é físico e 

aparente no espaço. O lugar é o espaço vivido, dotado de história e significado, 
constituído a partir da experiência do indivíduo com o mundo ao seu redor. Conhecer o 
lugar é conhecer a si mesmo, é reconhecer no espaço as intenções de seus construtores, 
incluindo a sua própria. Para Tuan (1967 apud HOLZER 1994, p. 207) “O mundo do 
homem é uma fábrica de ideias e de sonhos, alguns dos quais ele administra para dar-lhes 
forma visível”. Nesse sentido, cabe a cada um de nós compartilharmos os melhores 
sonhos e ideias com o meio e com o outro. 

 

Considerações Finais 
A Geografia Humanista trouxe outras possibilidades de compreensão para o lugar. 

Diferente da Geografia Clássica e Quantitativa, que reduziam o lugar ao espaço físico ou 
à localização geográfica, a perspectiva Humanista se apropria do termo para marcar um 
espaço vivo, histórico e social. O lugar ganha forma e conteúdo quando é experienciado 
pelo indivíduo ou seu grupo cultural, construindo assim significados variados para um 
espaço que antes era abstrato. 
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O lugar expressa as vivências e subjetividades das pessoas, apreende a interação 
existencial entre sujeito e meio. Nessa relação interdependente, a pessoa e o lugar são 
constituídos mutuamente. Por um lado, o lugar ganha vida a partir da experiência e 
intenções de quem o significa, por outro, é centro de valores que corroboram na 
constituição da identidade do indivíduo ou seu grupo cultural.  

As renovações trazidas pela Geografia Humanista contribuíram para afirmar o 
caráter social do espaço e da Geografia. Suas ideias são de suma importância na 
compreensão das tensões do mundo contemporâneo, pois possibilitam a reflexão sobre o 
grau de envolvimento e responsabilidade que cada um tem com o lugar e o outro. É, 
portanto, uma corrente do pensamento geográfico indispensável para construção de 
conhecimentos geográficos no contexto escolar, pois possibilita ao estudante 
compreender as subjetividades envolvidas na constituição de sua realidade, assim como 
favorece intervenções mais solidárias no espaço vivido. Deste modo, consideramos como 
primordial existir na grade curricular dos cursos de Geografia e Pedagogia, disciplinas 
que abordem tais conceitos, não só de lugar, bem como de paisagem, região, território e 
espaço geográfico. Para que assim o docente possa organizar sua prática pedagógica com 
vias a favorecer a construção dos conhecimentos geográficos e desenvolver o olhar 
geográfico dos alunos para a realidade que os cerca. 
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Eixo Temático: Geografias Culturais e Humanistas 
  
RESUMO EXPANDIDO 

 
É fato que a forma como as cidades são planejadas e se desenvolvem mudou 

drasticamente, ao longo do tempo, como aponta Jan Gehl (2010). Até a década de 1960 
as cidades no mundo se desenvolviam principalmente com base em séculos de 
experiência e acreditava-se, naturalmente, que eram construídas para pessoas. Mas, com 
o avanço da expansão urbana, o desenvolvimento da cidade passou a pautar-se em teorias 
e ideologias, substituindo a tradição como base para o desenvolvimento (GEHL, J. 2010).  

Essas transformações influenciam diretamente no comportamento humano, pois 
há uma grande conexão entre a forma física e o modo como se vive e usufrui a cidade. A 
proposta de pesquisa, neste sentido, busca ressaltar o que há de mais precioso neste espaço 
– a dimensão humana. Parte-se da premissa que as cidades, via de regra, vistas como 
espaços inanimados, têm negligenciado, seja em seu planejamento urbano, ou mesmo, na 
compreensão do que é cidade, as características humanas. Tal fato compromete a 
experiência urbana, que pode ser rica em aprendizados, contribuindo genuinamente com 
a formação e educação do sujeito.  

O percurso metodológico, pensado para fortalecer a proposta inicial de pesquisa, 
permeia a ideia de imagem poética. Esta, através do método da Fenomenologia da 
Imaginação Criadora, proposta pelo filósofo e poeta Gaston Bachelard, age como um 
potencial instrumento para a compreensão das cidades. Bachelard, em o Ar e os Sonhos, 
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elucida que a imaginação é, antes da faculdade de formar imagens, a faculdade de 
deformar imagens, ou seja, se uma imagem presente não faz pensar em uma imagem 
ausente, não há imaginação, há percepção (BARBOSA, s/d. p. 1). A imagem, nesse 
sentido, é um desafio, um convite que ultrapassa a simples aparência captada pela visão 
(OSTERMANN, E. 2008). A imagem da cidade não se define apenas pelo o que os olhos 
veêm, nelas se inscrevem experiências, sonhos, passado e presente. Deste modo, a cidade 
não deve ser encarada de forma tão objetiva. A imagem poética oferta a possibilidade de 
transportar-se para mundos desconhecidos, revelando aquilo que é praticamente invisível 
na cidade do dia-a-dia, a cidade das contradições sociais e econômicas (OSTERMANN, 
E. 2008). 

No contexto das cidades, a imagem poética age com o mesmo vigor, permitindo 
encontrar as essências em ser e estar na cidade. A imagem vem antes do pensamento, é 
como uma linguagem de criança, uma consciência ingênua. Ao receber uma imagem 
poética nova sente-se seu valor de intersubjetividade (BACHELARD, 1993). A imagem 
poética, neste sentido, proporciona a tomada de consciência. Através desta o sujeito pode 
passar a reconstituir subjetividades, laços afetivos com a cidade e a dotar suas imagens 
de significações. 

Portanto, buscando estabelecer um diálogo entre homem-cidade, evidenciando a 
condição humana presente no espaço urbano, e sobretudo, o potencial formador presente 
na experiência urbana, lança-se mão da imagem poética, esta que emerge como um 
produto direto do coração (BACHELARD, 1993). 
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RESUMO EXPANDIDO 
  

Como parte de um programa educacional aprimorado, muitas instituições de ensino, 
sejam privadas ou públicas tem adotado projetos de iniciação científica já nos anos iniciais da 
formação do discente.  

Esses programas que já tem espaço nas universidades agora se fundem junto a disciplinas 
do ensino fundamental e médio e buscam aprimorar nos alunos o desenvolvimento de habilidades 
investigativas e agregar valores como responsabilidade, disciplina, tomada de decisões e 
cumprimento de metas. (COLÉGIO INTERATIVA, s/d, s/p). Tais projetos permitem pensar 
também na interdisciplinaridade necessária nesse processo de pesquisa, visto que é fundamental 
a observação do objeto por várias condicionantes para que o aluno chegue a um resultado. 

Através desses aspectos aferimos sobre as inquietações as quais a pesquisa se proporá a 
pensar. Qual o papel da geografia no contexto de formação do cientista? Em que medida as 
percepções geográficas individuais contribuem para o fazer científico do sujeito?  

Estas perguntas expõe um caminho que contribui para pensar programas que vem sendo 
executados e a própria Geografia enquanto ciência, à medida que esta é fixa nas grades 
curriculares do ensino básico. Neste contexto, buscamos no método fenomenológico 
possibilidades para essas reflexões. A pesquisa pretende realizar conversas com alunos da 
educação básica que integram projetos de iniciação científica e leituras de aporte teórico durante 
todo decorrer da pesquisa.  
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Geografia e subjetividade na pesquisa de iniciação científica  
 

O fazer científico para a educação proporciona uma gama de possibilidades durante o 
processo de pesquisa para o aluno, a geografia é uma delas. Visto pela compreensão 
fenomenológica, as experiências do indivíduo se expressam nesse meio. 

Na obra de Wright (2014) o autor trabalha com o conceito de terrae incognitae, que não 
são apenas terras físicas não descobertas ou pouco conhecidas, mas terras subjetivas, apreendidas 
pela imaginação geográfica. É neste ponto que temos uma importante discussão: a imaginação se 
encontra no ramo da subjetividade (WRIGHT, 2014). A subjetividade resulta da disposição 
mental em que concebemos as coisas com base em nossas referências, as quais não se pautam 
apenas nos interesses pessoais, mas ao realismo, ou seja, a subjetividade é mantida pelas 
referências que temos, sejam elas sociais, culturais, ambientais, entre outras que recebemos 
cotidianamente e que nos cercam. Nessa perspectiva, concebemos que as pesquisas realizadas no 
decorrer dos projetos carregam de forma, menos ou mais acentuadas, tais referências de mundo 
dos indivíduos, mundo este que é trabalhado a todo o momento pela disciplina de Geografia. 

Portanto, as referências dos indivíduos são anteriores até mesmo a consciência (DAL 
GALLO; MARANDOLA Jr, 2015), que com o processo educacional se moldam para o 
conhecimento científico, no entanto, cada sujeito ainda permanece singular, bem como o modo 
como pensará sua pesquisa. 

 

Considerações Finais  
Espera-se como resultados da pesquisa, enxergar as singularidades do processo de 

construção científica dos sujeitos e seu amadurecimento com o decorrer da idade escolar, 
bem como ressaltar a necessidade de trazer as experiências dos alunos para a sala de aula, 
buscar novas oportunidades no processo educativo e dos ambientes escolares, mais 
especificamente no campo dos projetos de iniciação científica e a fenomenologia. 
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