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Apresentação da Obra 

 

A obra que ora apresentamos é uma coletânea de artigos com assuntos diversos organizados com 

base em temas que certamente serão do seu interesse. Os autores que apresentam seus capítulos são 

oriundos das mais diversas universidades brasileiras, reconhecidas por suas competências no ensino-

pesquisa e extensão.  

Os temas debatidos envolvem, em um primeiro momento, o espaço urbano em suas múltiplas 

facetas. A urbanização é um tema recorrente nos vários capítulos, bem como a dinâmica imobiliária, a 

segregação, as redes urbanas e o comércio. 

Em um segundo momento tem-se os capítulos relacionados ao território que irão brindá-los com 

tópicos relacionados à evolução do conceito de território, a evolução de territórios selecionados, à 

problemática territorial na fronteira brasileira. Temas como segregação territorial, exclusão territorial e 

vulnerabilidade também são debatidos nestes capítulos. É claro que não poderia faltar a visão tradicional 

de Território como manifestação de Poder. O livro também apresenta discussões de temas que permeiam 

o turimo, a educação e o ensino de Geografia, bem como as diversas possibilidades de compreensão das 

relações campo-cidade, além de situações que destacam o desenvolvimento regional. 

Por último, mas não menos importante, tem-se os capítulos relacionados ao Planejamento 

Regional e Urbano, ao Desenvolvimento Regional, à vulnerabilidade social e à Geopolítica, que 

certamente irão despertar o interesse de leitura por parte dos afeiçoados a estes temas.  

O livro não se apresenta dividido por seções, pois nosso interesse é que você leitor usufrua da 

leitura dele por inteiro e que aproveite ao máximo todo o conhecimento aqui transmitido. Seus capítulos 

também não estão interligados ou em sequência, mas ao mesmo tempo tem um fio condutor, a Ciência 

Geográfica em toda a sua diversidade. 

Reiteramos que, os textos apresentados nesse E-book são de inteira responsabilidade de seus 

autores, que submeteram seus escritos a serem publicados. As opiniões neles emitidas não exprimem, 

necessariamente, o ponto de vista dos organizadores desse material. Esperamos que essa publicação 

contribua para a construção de conhecimentos e que inspire a realização de novas pesquisas e auxiliem 

na produção de espaços geográficos menos desiguais e mais solidários.  

Desejamos a todos uma ótima leitura!!! 

Os Organizadores. 
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ESTUDO PRELIMINAR DA 
MATERIALIZAÇÃO DA GENTRIFICAÇÃO 

EM APARATOS ARQUITETÔNICOS NA 
CIDADE DE CURITIBA – PR 

 
Marina Roberta Padilha de Freitas1 

 

INTRODUÇÃO 

Gentrificação é um fenômeno espacial específico, que afeta ou altera as dinâmicas locais a partir 

da inserção do “novo”, ou seja, de áreas de comércio, projetos paisagísticos, vias públicas, conjuntos 

habitacionais de alto padrão, entre outros. Esta inserção afeta diretamente a população de baixa renda, 

pois intensifica a fragmentação das identidades coletivas e inferioriza certos segmentos sociais, uma vez 

que a “revitalização” de uma área altera os padrões de custo de bens e serviços e impele a população de 

baixa renda a migrar para outros espaços, essencialmente periféricos, ou irregulares, por não se 

encaixarem economicamente no local prévio. 

Trata-se de um processo controverso, ora responsável pela valorização de uma região, atraindo 

uma população de alta renda em áreas antes abandonadas pelo poder público e pela iniciativa privada. 

Neste viés, é visto como um processo benéfico, que supostamente resulta numa redução na criminalidade. 

Contudo, inevitavelmente, resulta na expulsão de antigos moradores, geralmente de baixo poder 

aquisitivo, para áreas mais distantes dos centros urbanos, com deficiências ainda maiores que no local 

anterior. 

A compreensão do conceito como parte de um amplo e complexo processo de (re)estruturação 

urbana permite agregar aspectos específicos de (re)organização espacial, expandindo assim seu 

significado, de forma a dar conta de diversas manifestações do processo de gentrificação, como por 

exemplo a segregação social. 

O objetivo deste trabalho é (re)ssituar a gentrificação numa perspectiva analítica que articule a 

discussão sobre a ação da iniciativa privada e do Estado como geradores de desigualdade socioespacial, 

entendidos como os principais condutores dos processos de reestruturação urbana, em um estudo de 

caso na área central da cidade de Curitiba – PR. 

 

 
1 Mestranda no programa de pós-graduação em Geografia pela UFPR (Universidade Federal do Paraná), e-mail:  
marinarpfreitas@gmail.com 
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Mapa 1: Área de coleta de dados no centro de Curitiba-PR 

Fonte: autora, 2018. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Com intuito de traçar um perfil especifico de determinadas nuances dentro das transformações 

espaciais que permita estabelecer e entender as projeções e atuações da sociedade e do Estado sobre o 

meio optou-se por realizar uma pesquisa a partir da revisão bibliográfica pautada nos conceitos de 

gentrificação, segregação socioespacial e população em situação de rua que dialoguem com esta proposta, 

bem como em relação aos dados estatísticos levantados a partir do método dedutivo. 

Utilizou-se de uma abordagem metodológica de trabalho de campo no recorte de estudo, sendo 

a área central do Município de Curitiba – PR conforme mapa 1. O município está localizado na região 

Sul do Brasil, com área de 435, 036 km ² e uma população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) de 1.751.907 pessoas no Censo de 2010. Utilizou-se para registro da materialização 

da gentrificação uma máquina fotográfica de marca Canon EOS Rebel T5, semiprofissional. O mapa 

realizado a partir do software livre de geoprocessamento QuantumGIS versão 2. 18. 23 Las Palmas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Trata-se da nova forma de um velho processo onde a reestruturação espacial e modificação da 

paisagem são essencialmente elos de acentuação do processo de gentrificação em amplos aspectos, como 
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a suposta melhoria das cidades a partir da inserção de novos conjuntos habitacionais de alto padrão, o 

alargamento de ruas para privilegiar o transporte individual, as chamadas revitalizações de áreas sem uso 

na criação de parques e praças públicas, entre outros moldes. 

A gentrificação diz respeito a um complexo processo de relações entre consumo e produção, 

baseado na especulação imobiliária, na segregação socioespacial e na atuação ou ausência do Estado. O 

processo conduz à migração intraurbana, isto é, a migração que ocorre dentro de um mesmo território 

urbano, geralmente resultando na população passando a habitar localidades cada vez mais periféricas ou 

áreas ditas irregulares ou não regularizadas, em que a habitação é precária. 

É de conhecimento geral que em muitas cidades latino-americanas a formação das periferias se 

dá de maneira não planejada, em zonas afastadas e sem infraestrutura básica. A utilização do conceito 

requer ajustes conforme a percepção de realidade que se apresenta e a distinção latente entre as periferias 

europeias e norte-americanas, para citar os exemplos mais próximos da realidade latino-americana. 

O aburguesamento do espaço geográfico através da reorganização urbana e espacial é um 

fenômeno problemático, principalmente se consolidar por meio de ações do Estado, mesmo que em 

síntese aos olhos dos espectadores revitalize e renove as cidades, a produção do espaço está entrelaçada 

diretamente a produção da cidade e o “direito à cidade”, conceito cunhado em Henry Lefebvre que 

consoante ao que se pretende discutir neste trabalho, afirma que a cidade se manifesta como um grupo 

de grupos, com um código de funcionamento centrado ao redor de instituições particulares onde se 

projeta a estrutura social com as mais diversas manifestações da vida urbana, compondo-se 

paradoxalmente de espaços habitados e inabitáveis, mesmo o habitar não podendo definir cidade 

(Lefebvre, 2008, p. 67). 

A análise de Loïc Wacquant (2010, p. 51) aponta que a tendência nos estudos acerca da 

gentrificação permanece presa a raízes de concepção histórica, de modo que as recentes discussões sobre 

a temática pecam na identificação das reais causas do processo, evidenciando o desligamento de um local 

ao outro e as particularidades de cada local analisado. A apropriação dos conceitos e homogeneização 

dos processos descaracteriza as análises específicas dos processos que ocorrem em regiões com 

características singulares em relação aos seus desenvolvimentos econômicos, culturais e socioespaciais. 

O conceito de gentrificação ganha amplitude quando tomado como um fenômeno resultado da 

dinâmica econômica e espacial, em espaços em declínio, mas não necessariamente desabitados, porém 

fora dos interesses dos grandes capitais imobiliários, que passaram a ser escopo de uma nova população. 

Flávio Villaça (1997, p. 1382) salienta o valor da localização da terra urbana através de seu valor de uso e 

enquanto fruto do trabalho empregado na produção da cidade, que varia conforme a capacidade de 

interação com os demais pontos da cidade bem como da mobilidade. 

A disputa pelo espaço urbano enquanto causa primordial da segregação traduz o domínio de 

determinadas classes no processo de construção do espaço urbano, de modo que o acesso  à habitação 

é uniformizado de acordo com a renda, cultura, valores entre outros. Contudo, cabe ressaltar, sendo 
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escopo desta discussão, onde se encaixa a população em situação de rua na discussão do acesso à 

habitação, no que se discute em relação a segregação socioespacial. 

A segregação socioespacial por fatores econômicos, históricos, culturais, e étnico raciais se 

materializa na formação de favelas e cortiços, na expansão das cidades em áreas de ocupação não 

regulamentada, entre outros. A atuação do Estado se dá na implementação de estrutura e serviços 

públicos nas centralidades e nas áreas com maior valor de localização segundo o mercado, deixando as 

áreas mais afastadas longe das mesmas condições. Tanto Estado quanto inciativa privada e o restante da 

sociedade constroem barreiras físicas e sociais à permanência da população de rua em áreas públicas. 

Deste modo, a população desassistida se divide em grupos: a população de baixa renda e a população em 

situação de extrema pobreza ou miséria. 

Transformações no espaço urbano a partir do viés de análise da gentrificação 

Em teoria, o espaço urbano molda-se a partir dos conflitos e contradições políticas e culturais 

que acentuam peculiaridades regionais ou locais, de acordo com as intervenções dos agentes modeladores 

do espaço e dos grupos sociais presentes. O espaço urbano pode ser dividido entre espaços bem 

equipados e espaços residuais que, na literatura consultada, são ocupados pela parcela da população com 

baixo ou sem poder aquisitivo. 

Este cenário desigual cria um looping2 socioespacial que desloca a sociedade de área em área de 

acordo com os movimentos de valorização e desvalorização. Para Smith (1987, p 463) os processos 

responsáveis pela origem e forma das valorizações decorrentes dos ciclos de deterioração e revitalizações 

podem ser resumidos em: suburbanização; reordenamentos da economia mundial, com o crescimento 

do setor de serviços e desindustrialização por meio da simultânea descentralização espacial e centralização 

do capital; movimentos e crises cíclicas do capital; e formas de interação do Estado e mudanças 

demográficas e de padrões de consumo. 

Todos os fatores e aspectos de ampla concepção estão intrinsecamente relacionados ao processo 

de gentrificação, que na literatura surge em decorrência de processos externos à produção de moradia e 

está atrelado à produção da cidade enquanto fenômeno que envolve não apenas mudança social, mas 

também mudança física no parque habitacional e econômica no uso do solo e mercados da habitação, 

sendo a combinação de fatores sociais, mudança física e econômica que distingue a gentrificação como 

processo com características específicas, de acordo com o local ou conjunto de processos que não ocorre 

homogeneamente nos diversos lugares (Smith, 1987 p. 463).  

As peculiaridades estão relacionadas à dependência de fatores e acontecimentos locais atados à 

dinâmica da constituição do espaço urbano, exprimindo relações sociais e políticas que se dão de modo 

variado e não uniforme. A incongruência no processo de gentrificação surge por meio da ação do Estado, 

que ao promover “melhorias” em espaços segregados permite que estes espaços passem a ser ocupados 

 
2 Repetição automática de uma ocorrência.  
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pelo mercado e desencadeia o processo de reocupação dessas áreas por uma população de maior poder 

aquisitivo.  

A análise do social é indissociável às questões espaciais e tende a externalizar e mostrar as 

desigualdades na constituição física do espaço. Logo, a análise do fenômeno de gentrificação em 

determinado local implica em uma análise não somente da valorização imobiliária, mas da elitização, do 

upgrade financeiro, da atuação do Estado nesta modificação e da mudança da paisagem pela alteração 

arquitetônica e cultural de uma área que altera o status quo do espaço, deixando como sequela a 

substituição dos segmentos sociais com a recolocação socioeconômica.  

O abismo entre a realidade social e a espacial é transposto pela legislação urbana, no sentido de 

que o discurso e a regulamentação evidenciam expressivo progresso nas áreas de ocupação irregular e nas 

áreas de revitalização, bem como dos grandes investimentos em residenciais de alto padrão. A ilegalidade 

é operacional e fortalece o mercado imobiliário, acentua disparidades sociais, promove a migração e 

juntamente a diversos fatores está relacionada ao aumento da taxa de pessoas sem acesso à moradia. 

Wacquant (2010, p. 55) discute a supressão literal e figurada do proletariado enquanto agente 

social na análise do urbano e na existência real no sítio urbano, na medida em que tanto a pesquisa quanto 

a dinâmica espacial se tornam estritamente ligados aos interesses e perspectivas governamentais que 

correspondem basicamente aos interesses do capital. 

A reorganização e reestruturação do espaço urbano vincula-se às necessidades do modo de 

produção dominante. Furtado (2014, p. 344) acentua que a gentrificação é um processo constante e 

permanente nos sítios urbanos estando em sintonia ao seu período histórico e com os propósitos da 

estrutura que prevalece. 

A dinâmica entre Estado e poder privado articulam a entrada da classe média em áreas de baixa 

renda, frequentemente gerando o deslocamento dos residentes anteriores, espacialmente através de 

regulamentações e isenções de impostos. Carmon (2014, p. 4) salienta que o processo tem sido encorajado 

pelas câmaras municipais na Europa e na América do Norte, contudo há outro cenário identificado em 

diferentes regiões na América Latina. 

Das diversas fisionomias que o processo de gentrificação pode apresentar, muitos deles ocorrem 

a partir do investimento de recursos por parte do agente local, ou até mesmo com assistências e recursos 

de órgãos voluntários e públicos posteriormente. A problemática envolve uma gama de explicações que 

se sugere poderem ser explicadas abarcando as explicações culturalistas ou por um viés econômico, como 

na abordagem de Neil Smith, mas a literatura também sugere que a problemática escapa aos programas 

e à ação do Estado. 

O papel do Estado na organização da sociedade vai muito além do fornecimento de infraestrutura 

e regulação da organização socioespacial, sendo consolidado na aplicação de políticas que impactam a 

vida urbana. Trata-se de uma atuação em diversas instâncias contraditória, de modo que os processos de 

gentrificação só são possíveis a partir da regulamentação do Estado a partir de incentivos à revalorização 
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de áreas deterioradas ou por intermédio do fornecimento de infraestruturas que permitem a ação dos 

agentes imobiliários em empreendimentos que encareçam ou valorizam determinadas áreas. 

O processo em si de incentivo à revalorização das áreas não é de todo prejudicial, uma vez que o 

provimento de infraestrutura adequada é responsabilidade do Estado. Contudo, o benefício à iniciativa 

privada e às classes abastadas tende a acentuar os processos de segregação socioespacial. Carmon (2004, 

p. 08) salienta que “as classes médias não poderiam ter se mudado para o gueto e a gentrificação não teria 

se desenvolvido além da aspersão de “ilhas de revitalização dentro de mares de decadência” sem a atuação 

do Estado”. 

A dispersão da sociedade diante dos processos de revalorização fragmenta a sociedade e propicia 

a proliferação de ocupações não regulamentadas. Quando diferente, fornecendo a esta população 

moradia em áreas afastadas dos centros urbanos e da disposição de bens e serviços nos chamados 

conjuntos habitacionais. 

Indo além dos processos de revitalização, fragmentação dos espaços urbanos e segregação, a 

população que sofre com a falta de moradia e que habita os espaços públicos da cidade, passa a encontrar 

empecilhos arquitetônicos que os impelem para outros locais. As cidades passam a se apresentar 

visualmente cerradas por grades, ocorre a remoção de marquises, a instalação de holofotes, entre outros 

artifícios que impedem a permanência momentânea e provisória da população que reside nas ruas. 

As paredes, antes invisíveis dada as distâncias físicas da segregação, agora tornaram-se materiais 

e modificam a estrutura urbana, fato que, aliado à carência de políticas públicas que auxiliem a reinserção 

da população de rua à “sociedade formal” e que promovam crescimento do mercado de trabalho para 

absorver o montante, fica ainda mais evidente na atual conjuntura econômica tanto nacional como local. 

As fachadas comerciais, prédios públicos e privados constroem “camas de faquir”3 em uma tentativa 

torpe de apagar das vistas a exclusão social. 

O arranjo espacial fracionado com áreas de atuação especializada distribuídas em centros 

comerciais, financeiros, industriais, residenciais, entre outros, prediz que a divisão da estrutura urbanística 

esconde no cotidiano marcas estruturais da segregação a partir da implementação de aparatos que 

expulsam parcelas da sociedade em condição de rua. Esta parcela constrói suas habitações temporárias 

na apropriação urbana, evidenciando acentuadamente a distância física pequena e a econômica abismal 

entre as classes. 

 

Estudo de casso em Curitiba: estruturas urbanas de elisão 

Nas necessidades básicas da população de baixa renda inclui-se o fornecimento de serviços 

públicos para alcançar relativa qualidade de vida, tanto na área de educação, quanto saúde ou transporte. 

 
3Camas de prego usadas ascetas que executavam feitos de resistência, o termo “faquir” passou a designar através da história a 
mendicância.  
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Contudo, o que difere a população em situação de rua da população de baixa renda no acesso a serviços 

públicos está relacionado à burocratização no fornecimento de serviços básicos, que são dificultados, 

fracionados ou simplesmente negados pelo Estado, seja pelo não atendimento ocasionado pela falta de 

dados cadastrais como endereço residencial ou pela invisibilidade desta parcela populacional em relação 

ao todo. 

Das políticas de higienização aos programas de habitação, o município de Curitiba apresenta num 

âmbito histórico-geográfico marcas pouco sutis das tentativas de esconder a pobreza e manter o status 

quo de cidade modelo de preservação ambiental, com seus parques e programas de limpeza pública. Tal 

modelo exclui a população sem teto, inclusive através da inserção material de objetos que dificultam ou 

inibem a ocupação esporádica de fachadas, calçadas e vias públicas por moradores de rua. Essas ações 

são tomadas tanto pela iniciativa privada quanto pelo Estado. 

O foco deste trabalho foge aos meandros da conceituação de gentrificação estabelecida na 

literatura e discutida acima e afunila-se nas mudanças estruturais da arquitetura urbana, não só dos 

processos de revalorização das áreas e migração populacional, mas dos resquícios sociais e da população 

que sofre com as interferências urbanísticas nas áreas “revalorizadas” como método de afastar ou inibir 

a ocupação de espaços públicos por uma parcela populacional marginalizada na representação de classes 

habitual e apagada dos olhares apressados do cotidiano. Para Wacquant (2010, p. 55) o papel do Estado 

na gentrificação certamente não para na construção e distribuição de habitações ou na conformação do 

conjunto de compradores de casas. Ele se estende à gama de políticas que impactam a vida urbana, 

principalmente na limpeza ou o que o autor aponta como “purificação de ruas”. 

As pesquisas com intuito de captar dados estatísticos relativos à população em situação de rua 

ainda são incipientes. Em 2016, a Fundação de Ação Social (FAS), órgão municipal criado para 

atendimento a pessoas em situação vulnerabilidade social e, entre outros serviços, para atendimento 

emergencial à adultos em situação de rua em Curitiba, realizou em parceria com o Instituto Municipal da 

Administração Pública (IMAP) de Curitiba uma pesquisa a fim de traçar o perfil social deste população. 

Os dados apontam a existência de 1.715 pessoas residindo nas ruas de idade entre 22 e 45 anos, com 

maior concentração na região central, ou Matriz, com 59%, contudo a instituição afirma não possuir em 

suas estruturas capacidade física para atendimento e abrigo dessa população integralmente. 

Cabe ressaltar que a proposta da FAS para o atendimento da população em situação de rua, 

divulgada em meio digital e de acesso público, inclui o estabelecimento de uma rede de proteção que 

abrange as áreas de direitos humanos, assistência social, educação, saúde, segurança alimentar, cultura e 

lazer.  
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O quadro a seguir foi construído enquanto demonstrativo da pesquisa realizada pela FAS em 

Curitiba no ano de 2016 em comparação com a Pesquisa nacional sobre a população em situação de rua4 

realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS) em cooperação com a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura5 (UNESCO) no ano de 2008. 

Levando em consideração a defasagem temporal e considerando que o quantitativo de pessoas em 

situação de rua tende a ser relativo e que os levantamentos podem não ser exatos em ambos os casos, o 

comparativo serve como demonstrativo em relação a determinados aspectos que são pertinentes local e 

nacionalmente. 

 

Quadro 1: Demonstrativo de dados referentes à população em situação de rua em Curitiba e no Brasil 

 Curitiba Pesquisa Nacional 

Número bruto 
identificado 

1.715 pessoas 

(2016) 
31.922 

(2008) 

 Homens 

89% 

Mulheres 

11% 

Homens 

82% 

Mulheres 

18% 

Idade dos 
entrevistados 

25 a 44 anos 25 e 44 anos 

Motivos que 
levaram a ter a 

rua como 
moradia 

Envolvimento 
com drogas. 

42% Problemas com Álcool 
e/ou drogas 

35,5 % 

Álcool 24,7 % Conflitos familiares 
29,1% 

29,1 % 

Conflitos 
familiares 

22,3 %  Desemprego 29,8 % 

Desemprego 9,9 % Outros 5,6% 

Fonte: autora, com dados da FAS, do MDS e da UNESCO.  

 

Dos dados levantados nota-se uma tendência específica quanto às causas que levam essa parcela 

populacional a se abrigar em vias públicas, bem como a tendência de gênero e a idade relativa desta 

população. No estudo realizado em Curitiba, somente 42% dos entrevistados disseram ser originários do 

município, o que pode caracterizar a alta mobilidade da população em situação de rua. Nacionalmente se 

dizem participantes de algum movimento social ou organização apenas 2,9 %, fato este acrescido do 

baixo número de entidades que se propõem a melhoria das condições dessa população. 

No texto da pesquisa de Curitiba, afirma-se que a capital paranaense passou a aderir às práticas 

da Política Nacional para o Atendimento da População em Situação de Rua, que prevê através da Lei 

Federal 11.258 de 30 de dezembro de 2005, uma série de meios e fomentos para atendimento 

especializado e garantia a direitos básicos de sobrevivência. Contudo, o discurso da pesquisa e a legislação, 

as medidas historicamente tomadas e as medidas atuais como o fechamento de equipamento de 

 
4O levantamento abrangeu um conjunto de 71 cidades brasileiras. Desse total, fizeram parte 48 municípios com mais de 300 
mil habitantes e 23 capitais, independentemente de seu porte populacional. 
5United Nations Educational , Scientific and Cultural Organization 
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assistência social como a Central de Resgate Social pela FAS, priorizam a “limpeza social” das ruas da 

“cidade modelo”, destoam largamente. 

Os dados da Pesquisa Nacional, que foi aplicada em diversas capitais, divergem daqueles 

levantados pela pesquisa realizada pela FAZ. A Pesquisa Nacional aponta que encontravam-se, no ano 

de 2008, 2.776 pessoas em situação de rua em Curitiba. Não se pode afirmar um erro estatístico, falha na 

coleta de dados, mas sim uma diminuição da população em situação de rua por inúmeros fatores, inclui-

se aqui as políticas higienistas da prefeitura e a possível migração decorrente destas políticas. 

Em razão da vulnerabilidade é grande o número de doentes por diversos fatores, incluindo a 

exposição às variantes climáticas dada a falta de abrigo e proteção, a maioria da população em ambas as 

pesquisas é composta por homens adultos com proveniência de diversos segmentos sociais e histórias de 

vida, ficando evidente que a maioria dessa população reside nessas condições por rupturas sociais, 

consequências de processos não controláveis (Mello, 2011, p. 40).  

Pode-se afirmar que a sociedade enxerga esta pequena parcela de maneira ideológica6. A sociedade 

de classes e de interesses particulares, mesmo que utilizando outro discurso, se apropria dos meios e dos 

fins na perpetuação do status quo de dominação na produção espaço, de modo a mascarar a realidade. As 

práticas tanto do poder público quanto da ação privada podem de fato demonstrar a distinção entre 

discurso e realidade, principalmente no que se refere neste trabalho às medidas arquitetônicas tomadas 

com intuito de repelir a permanência da população, conforme se pode observar nas imagens 1 e 2 a 

seguir. 

 

Imagens 1 e 2: Órgãos públicos do Município de Curitiba com estrutura de elisão. 

  

Fonte: Autora, 2018. 

 

As imagens representam práticas que têm se tornado comum na paisagem da região central de 

Curitiba, seja nos prédios públicos com diversas atividades como universidades, bibliotecas públicas e 

entidades administrativas de trânsito. Os aparatos de elisão encontram-se também nos prédios comerciais 

 
6Não se pretende discutir a base dos interesses dominantes, mas salientar o paradigma do trabalho que fomenta o ideário 
social como fonte de valor humano enquanto mercadoria de troca e que constitui sua identidade social.  
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(conforme as imagens 3 e 4) e nos residenciais, indicando não só a normatização da invisibilização das 

pessoas em situação de rua, quanto corroborando com as práticas adotadas pelas entidades públicas. 

 

Imagens 3 e 4: Comércios privados com aparatos que impedem a permanência em ruas e calçadas 

públicas. 

 

Foto: Autora, 2018. 

 

A gentrificação no Pelourinho em Salvador - BA, discutida por pesquisadores como Eduardo 

Nobre e Daniel de Alburque, e em Recife e Rio de Janeiro, discutidas pelo Observatório das metrópoles, 

se refere ao processo de revalorização dos espaços urbanos, fato que também ocorre em Curitiba. Porém, 

o foco deste trabalho se dá na perpetuação das facetas sociais de exclusão e segregação socioespacial, a 

partir da implementação de aparatos de elisão na arquitetura urbana, que afunila a investigação além da 

revalorização dos espaços e desvalorização de outros, mas acentua a invisibilidade da população em 

situação de rua, pois condiciona e cria meios que impedem a permanência desta população em espaços 

públicos. 

A preocupação no provimento de aparatos que dificultam a permanência da população em 

situação de rua não se dá apenas pelo discurso da “segurança” no intuito de dificultar o acesso e receio 

da perda de bens materiais, mas no preconceito velado da sociedade que prefere não ver e não ter sob 

seus pés e suas calçadas a convivência com a desigualdade social gritante. As imagens a seguir 

demonstram que o processo de modificação das estruturas físicas vai além de inserir obstáculos para 

permanência da população em situação de rua, dificultando também o fluxo da população como um todo 

conforme pode se verificar nas imagens 5, 6 e 7. 

São notórios os indícios, a cada quadra, de uma paisagem que se fecha no intuito de excluir e 

segregar. São aparências que se fixam na paisagem urbana de modo já naturalizado, os aparatos 

removíveis passam desapercebidos aos olhos da população que produz este espaço durante o dia e vê o 

morador de rua como um perigo em potencial, o classifica enquanto doente mental e comumente 

desconsidera suas atividades remuneradas informais. 
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Imagens 5, 6 e 7: Comércios com marquises retráteis, vasos de plantas e grades. 

 

Foto: Autora, Curitiba, 2018. 

 

Matos (2004, p. 48) evidencia que o cidadão de rua é invisível por não ser visto como um igual, 

“como integrante da mesma espécie, apenas não é visto, como se fosse coisa. Como analisamos, o 

indivíduo pode apropriar-se das representações sociais e passar a ver-se como um objeto, .uma peça sem 

vontade própria.”  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Discutir as projeções visíveis das desigualdades sociais requer uma gama de dados e investigações 

que ampliam o leque da discussão a níveis muitos mais extensos do que se propôs no recorte especifico 

deste trabalho, que não foge, contudo, à discussão ampla sobre segregação socioespacial, desigualdades, 

políticas públicas e produção do espaço. 

Faz-se necessário traçar as nuances dentro de determinadas transformações espaciais para 

entender a dinâmica social e buscar medidas para amenizar estes efeitos da hegemonia do sistema 

capitalista na condução do Estado. A permanência ou ausência física da população em situação de rua 

não altera o escopo de observação desta pesquisa, tendo em vista a mobilidade desta parcela populacional 

e o objeto de análise ser a alteração espacial.  

Pretende-se em uma ampliação da pesquisa recorrer a diferentes metodologias com intuito de 

rastrear e mapear a migração desta parcela populacional e verticalizar dados específicos desta população, 

das causas e conjunturas de permanência nas ruas, de modo a entender a dinâmica social, documentando 

dados que permitam a projeção de ações futuras. 

A gentrificação não promove apenas a mobilidade urbana quando se trata do processo geral de 

valorização e desvalorização de áreas em centros ou subcentros, que seria responsável pela transformação 

no perfil da paisagem urbana, mas também ocasiona um incremento de aparatos físicos que tornam ainda 

mais invisíveis as pessoas que sobrevivem nas ruas. Reconhece-se ainda que um dos maiores promotores 

neste processo de invisibilização é o Estado. 
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CONJUNTOS HABITACIONAIS EM 
LONDRINA/PR: UM BREVE HISTÓRICO 

 

Matheus Oliveira Martins da Silva7; Victor Hugo Martinez8 

 

INTRODUÇÃO 

 Em um momento em que a crise habitacional ascende juntamente com a especulação 

imobiliária, se torna necessária a investigação e o levantamento de dados para que a 

compreensão do investimento público e privado sejam transparentes no âmbito das políticas 

públicas responsáveis pela distribuição de renda, em forma de programas de habitação popular.  

O objetivo deste trabalho é fazer uma abordagem histórica da questão habitacional em 

Londrina/PR trabalhando o papel do Setor Público e Privado neste contexto. Metodologicamente 

utilizou-se pesquisa bibliográfica através de autores da Geografia e também de órgãos públicos. Como 

um objetivo específico, a pesquisa buscou apresentar através de dados algumas comprovações 

apresentadas na teoria. Portanto, o trabalho se justifica pelo fato de se tratar de um tema que deve ser 

amplamente discutido entre diversos agentes que compõem e transformam o espaço urbano, apontando 

possíveis esclarecimentos para compreensão dos eventos cotidianos na cidade. 

 O tema é desenvolvido a partir da inserção do capitalismo na produção do espaço urbano, onde 

este processo “foi lento e complexo, através de importantes transformações políticas (no interior das 

classes e na política do Estado), e a partir da sociedade de classes sobre a qual se estruturava o feudalismo” 

(SPÓSITO, 1989, p.33), avançando para a questão da moradia e consequentemente a abordagem da 

questão habitacional no Brasil até chegar à escala local da cidade de Londrina/PR. 

 

O capitalismo na produção do espaço urbano e acesso à moradia 

 Com o desenvolvimento do capitalismo, as cidades tornaram-se espaço importante para expansão 

do sistema e consequentemente o alavancamento da urbanização. O capitalismo “precisa de uma 

concentração do poder político, e cria condições para a formação de uma tecnocracia, apoiada na 

 
7 Geógrafo e Licenciando em Geografia, Universidade Estadual de Londrina, oliveiramartins.matheus@gmail.com 
8 Licenciado e Bacharelando em Geografia, Universidade Estadual de Londrina, victormartinez.vhm@gmail.com 
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“competência” dos especialistas, que a nível das cidades produz uma planificação urbana sem 

particularismos – os programas nacionais”. (SPÓSITO, 1989, p.34). Harvey (1980) ainda reforça que 

Em economias capitalistas, a renda surge sob monopólio, diferencial e absoluta. Uma vez 
surgida, a renda serve para alocar o uso do solo. Quando o uso determina o valor, uma exceção 
pode ser feita para a racionalidade social da renda como artifício alocativo que leva à eficiência 
os padrões de produção capitalista (embora a quantidade agregada de renda paga pareça um 
preço extraordinariamente alto para a sociedade pagar por tal mecanismo alocativo). Mas, 
quando o valor determina o uso, a alocação ocorre sob os auspícios da especulação desabrida, 
da escassez artificialmente induzida e similares e desaparece qualquer pretensão de ter algo a ver 
com a eficiente organização da produção e distribuição. (HARVEY, 1980, p.163) 
  

 Portanto, compreende-se que a produção do espaço urbano se dá pela união de diversos agentes 

sociais concretos, capazes de tomar decisões e definir diretrizes para o desenvolvimento espacial de uma 

cidade, seguindo uma lógica de interesses que direcionam para além do público. Côrrea (2011) afirma que 

A produção do espaço urbano, seja o intraurbano, não é o resultado da “mão invisível do 
mercado”, nem de um Estado hegeliano, visto como entidade supraorgânica, onde um capital 
abstrato que emerge de fora das relações sociais. É consequência da ação de agentes sociais 
concretos, históricos, dotados de interesses, estratégias e práticas espaciais próprias, portadores 
de contradições e geradores de conflitos entre eles mesmos e com outros segmentos da 
sociedade. (CORRÊA, 2011, p.43) 
 

 Com isso, pode-se vincular a produção do espaço urbano ao uso do solo, onde “práticas espaciais 

como a esterilização da terra, fragmentação e remembramento, assim como loteamentos descontínuos 

na periferia, podem ser comuns a diferentes agentes sociais. O espaço produzido refletirá essas estratégias 

e práticas espaciais.” (CORRÊA, 2011, p.45). Assim, temos a participação destes agentes, mais 

especificamente o Estado, empresas industriais, promotores imobiliários dentre outros.  

 Portanto, com a produção capitalista, o uso do solo urbano enquanto mercadoria intensivou-se e 

surgiu então a necessidade de se pensar os domicílios que segundo o IBGE (2000) são  

Locais estruturalmente separados e independentes que se destinam a servir de habitação a uma 
ou mais pessoas, ou que estejam sendo utilizado como tal. A separação caracteriza-se quando o 
local de moradia é limitado por paredes, muros ou cercas, coberto por um teto, permitindo a 
uma ou mais pessoas, que nele habitam, isolar-se das demais, com a finalidade de dormir, 
preparar e/ou consumir seus alimentos e proteger-se do meio ambiente, arcando, total ou 
parcialmente, com suas despesas de alimentação ou moradia. A independência caracteriza-se 
quando o local de moradia tem acesso direto, permitindo a seus moradores entrar e sair sem 
necessidade de passar por locais de moradia de outras pessoas. (IBGE, 2000) 
 

Com isso, o proletariado vê a casa própria como um dos ‘sonhos’ mais almejados e 

“subjetivamente, a aquisição de um imóvel se constitui na principal evidência de sucesso e da conquista 

de uma posição social mais elevada.” (BOLAFFI, 1979, p.42). Portanto, entender a questão da moradia 

é também compreender as desigualdades do desenvolvimento capitalista materializado no espaço urbano. 

Parafraseando Lojkine (1997), no interior das cidades alguns locais tornam-se desvalorizados e ao 

mesmo tempo o Estado realiza um planejamento que privilegia as áreas dispostas às classes dominantes, 

criando então uma segregação residencial (não enquanto um conceito definido) determinada pelo preço 

do solo. Ou seja, com o processo de valorização fundiária as periferias aumentam e cada vez mais carecem 
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de infraestrutura. Portanto o Estado “[...] é o agente principal da distribuição social espacial dos 

equipamentos urbanos para as diferentes classes e frações de classes.” (LOJKINE, 1997, p.28). 

Assim, a segregação residencial torna-se uma realidade social que “significa não apenas um meio 

de privilégios para a classe dominante, mas também um meio de controle e de reprodução social para o 

futuro.” (CORRÊA, 2003, p.66). 

 

A questão habitacional no Brasil 

No Brasil, a preocupação do Estado com a produção habitacional não é recente. A necessidade 

de se ter não apenas um lugar para morar, mas dispor de saneamento básico, educação, saúde e serviços 

infraestruturais, entre outros, constituem uma das mais graves adversidades que as sociedades atuais 

encontram. 

De acordo com Martins (2007), no ano de 1849 criou-se uma lei federal que compreendeu como 

dever do Estado, a responsabilidade de construções habitacionais populares. Porém, durante um longo 

período, essa lei não saiu do papel. Foi somente durante o governo militar que essas políticas habitacionais 

receberam maior atenção. Frente a essa situação, “[...] a política habitacional emerge com o propósito de 

diminuir o déficit habitacional e gerar novos empregos com o aumento das construções”. 

(RODRIGUES, 1988, p.57). Portanto, a ação política de construir novas moradias para uma parcela 

carente da população, era social ao mesmo tempo que era econômica, pois para a construção de toda essa 

infraestrutura, diversas parcelas do mercado seriam acionadas, acionando a economia e gerando 

empregos.  

Com o objetivo de “facilitar e promover a construção e aquisição da casa própria, especialmente 

pelas classes de menor renda” (MARTINS, 2007, p.29), foram criados em meados da década de 1960 o 

Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e o Banco Nacional de Habitação (BNH). Martins segue dizendo, 

que o SFH, sendo o órgão central, orientava, disciplinava e controlava a habitação no país, tendo como 

objetivo principal regulamentar o BNH, por sua vez beneficiando as classes populares na questão 

habitacional. 

Martins (2007) salienta que a função do banco era de promover e facilitar a construção e aquisição 

da casa própria, porém em pouco tempo tornou-se excludente, ao exigir a necessidade de comprovação 

de renda, de ao menos três salários mínimos. Bartlo (2015) diz que essa exclusão acabou por promover 

uma elitização na política habitacional, pois as classes populares atendidas acabaram por enfrentar uma 

incapacidade econômica de arcar com o compromisso do financiamento. 

Em seguida, na década de 1970, os investimentos foram repassados para as classes médias e altas, 

sendo que: 

A política habitacional foi orientada de forma bastante pragmática, atendendo aos interesses da 
indústria da construção, dos promotores imobiliários e agentes financeiros. Na área da habitação 
os financiamentos voltam-se para obras urbanas e grandes projetos nacionais (empresas de 
construção pesada). (MARICATO, 1987, p.82). 
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Foi durante a existência do BNH que realmente se investiu de maneira significativa na construção 

de habitações populares. Por seguinte veio a se extinguir em 1986, pelo Decreto-Lei nº 2291, sendo 

incorporado a Caixa Econômica Federal (CEF). Azevedo (1988) afirma que ao longo dos seus 22 anos 

de existência, quase 4,5 milhões de unidades foram financiadas pelo banco, porém calcula-se, que 

somente 27,66% das moradias construídas se beneficiaram de alguma linha de financiamento oficial.  

Entre as unidades financiadas pelo BNH apenas 33,50% foram formalmente destinadas aos setores 

populares. 

 

A questão habitacional em Londrina/PR: O papel do setor público e privado 

Segundo a Prefeitura Municipal de Londrina (2017), o município de Londrina está situado entre 

23°08’47” e 23°55’46” de Latitude Sul e entre 50°52’23” e 51°19’11” a Oeste de Greenwich. O Município 

de Londrina (Figura 1) ocupa, segundo a Resolução nº05, de 10/10/02, do IBGE, 1.650, 809 km², cerca 

de 1% da área total do Estado do Paraná. A densidade demográfica do Município é de 299,22 hab/km² 

e a sua zona urbana é de 164,33 Km² e a zona de expansão urbana é de 80,68 Km², totalizando 245,01 

Km². 

Impulsionada pelo crescimento tanto habitacional quanto populacional, “as transformações na 

divisão social e territorial do trabalho na escala regional e federal promoveram modificações no campo e 

consequentemente a migração de trabalhadores rurais para Londrina” (BARTLO, 2015, p.82). Esse foi 

um dos fatores que influenciaram o crescimento físico-territorial e populacional da cidade de Londrina. 

Os primeiros projetos voltados para a questão habitacional na cidade foram estabelecidos com a 

institucionalização da Companhia de Habitação de Londrina (COHAB-LD) em 1965, existente até hoje. 

Atuando em conjunto com a Companhia de Habitação do Paraná, Martins (2007) descreve que esses dois 

órgãos tinham como principal objetivo buscar promover a implantação de uma política de construção de 

moradias populares na cidade propriamente dita, e em municípios vizinhos. 

A COHAB começou efetivamente a parceria com a COHAPAR no ano de 1969, após a 

regularização junto ao BNH, e consequentemente, Martins (2007) reconhece que a cidade passou a 

receber diversos investimentos e financiamentos para a construção dos conjuntos habitacionais, sendo 

que os primeiros a serem construídos (Tabela 1) foram destinados a população advinda de ocupações 

irregulares da cidade. 
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Figura 1 – Área urbana de Londrina (bairros e regiões) 

 

Fonte: IPPUL, 2017 

 

Tabela 1 - Conjuntos habitacionais em Londrina/PR 

Conjuntos habitacionais Região Unidades População 

estimada 

Empresa 

responsável 

Nubar Borghossian Norte 366 1908 Simamura 

Annibal Siqueira Cabral Sul 660 2772 Engenco 

Avelino Antonio Vieira Oeste 600 1200 Seffer/Icopan 

Barra Vento Leste 34 102 Cohab-LD 

Charrua Norte 139 ... Icopan e Constac 

Chefe Newton Guimarães Norte 287 861 Socofer 

Das Flores Sul 90 270 Icopan 

Engenheiro Aquiles Stenghel Norte 1000 3000 Seffer 

Engenheiro João Paz Norte 814 2442 Icopan 

Engenheiro Luiz de Sá Norte 1000 3000 Taba S/A 

Engenheiro Milton Gavetti Norte 740 2220 Sinamura/Icopan/  

Icofat/Tecnopar 

Ernani Moura Lima I Leste 610 2430 Simamura 
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Ernani Moura Lima II Leste 200 2430 Simamura 

Farid Libos Norte 474 1422 Engenorte/Agostini/A

nderson 

Garça Real Oeste 38 651 Plaenge 

Gávea Oeste 65 195 Monções 

Guilherme B. de Abreu Pires Leste 210 630 Simamura/Seffer/ 

Icopan/Pavilon 

Hilda Mandarino Norte 12 2193 Hidracar/Engenco/ 

Incologus/Sincon 

Jácomo Violin Norte 1536 ... Simamura 

Jamile Dequech Sul 393 1218 Garpan/Cebenge/ 

CohabLD/Yoshii/Fato

/ Serteng 

Jamile Dequech IV Sul 14 1218 Garpan/Cebenge/ 

CohabLD/Yoshii/Fato

/ Serteng 

Jerumenha Sul 141 423 Icopan 

Jesualdo Garcia Pessoa Norte 151 450 Pavibrás 

João B. de Almeida Barros Sul 402 1206 Engenco/Terra Nova 

José Belinati Norte 133 399 Central Sul 

José Maurício Barroso Leste 591 1407 Construhab/Coelho 

Lauro Gomes da Veiga  Oeste 124 372 Colonial/Seffer 

Manoel Gonçalves Norte 215 927 Projeckt/Construhab 

Manoel Gonçalves II Norte 94 927 Projeckt/Construhab 

Maria Cecília S. de Oliveira Norte 1978 5934 Engenco/Icopan 

Marumby Oeste 92 276 R. K. Constr. Civil 

Mister Arthur Thomas Leste 600 1800 Seffer/Icopan 

Nossa Senhora da Paz Leste 47 ... ... 

Novo Amparo Norte 369 1107 Camapuã/Tecnopar/C

oelho/Elmo/Construha

b 

Oscavo Gomes dos Santos Sul 720 2160 Simamura 

Parigot de Souza I, II e III Norte 1430 3510 Engenco/Seffer 

Pindorama I e II Leste 169 744 Icopan 

Presidente Oeste 75 225 Engenco 
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Hilda Mandarino I e II Norte 731 2193 Hidracar/Engenco/ 

Incologus/Sincon 

Ruy Virmond Carnascialli Norte 549 2166 Seffer/Icopan/ 

Simamura 

Santa Luzia Norte 26 78 ... 

Santiago II e II-A Oeste 217 ... Plaenge 

São José I e II Leste 81 315 Icofat 

São Lourenço Sul 687 2061 Icopan/Simamura 

São Pedro Leste 105 315 Icofat 

Sebastião de Mello César Norte 350 1050 Simamura 

Semiramis de Barros Braga Norte 871 2613 Simamura 

Tito Carneiro Leal Sul 460 1380 Seffer/Fam 

Três Marcos Sul 12 57 PML 

Vitória Régia Leste 132 396 Icopan 

Vivi Xavier Norte 1000 ... Farid Surugi S/A 

Aurora Tropical Oeste 204 612 Horácio Lima 

Ilha Bela Leste 360 1080 Horácio Lima 

FICAM I Diversos 100 ... ... 

FICAM II Diversos 200 ... ... 

FICAM III Diversos 189 ... TEE 

FICAM IV Diversos 1672 ... Protenge, TEE, Premol, 

FAM, Construhab, 

Incologus 

FICAM V Diversos 2085 ... Central Sul, Hidrapar, 

Plaenge, Engenco, 

TEE, Cauana, FAM... 

Jamile Dequech  Sul 264 ... ... 

Alexandre Urbanas Leste 500 1500 Cauanã/FAM/FEE/Fa

to/Rosa Lima/Coelho 

Barcelona  Norte 7 ... ... 

Felicidade Norte 108 ... ... 

Hirata  Norte 46 ... ... 

Jerônimo Nogueira  Norte 127 ... ... 

João Turquino Oeste 589 ... ... 

Kobayashi Leste 34 ... ... 
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Marizia I Centro 38 ... ... 

Marizia II Centro 68 ... ... 

Monte Cristo Leste 177 ... ... 

Morar Melhor Leste 58 ... ... 

Novo Perobal Sul 209 ... ... 

Primavera Norte 257 ... ... 

Primavera II Norte 53 ... ... 

Quati Norte 39 117 ... 

Santa Fé Leste 364 1089 ... 

São Jorge Norte 751 2256 ... 

São Marcos Sul 160 480 ... 

União da Vitória I Sul 477 ... ... 

União da Vitória II Sul 1573 ... ... 

Vila Rica Oeste 5 15 ... 

José Giordano Norte 524 1572 ... 

Projeto Onde Moras Norte 31 ... ... 

Cabo Frio Norte 49 ... ... 

Residencial Horizonte Norte 344 1032 Protenge 

São Vicente Palotti II Leste 158 ... ... 

São Vicente Palotti IIII Leste 173 ... ... 

Vila Marizia III Centro 33 ... ... 

Florada São Luiz 37 ... ... 

Manoel da Costa - Lotes Guaravera 24 ... ... 

Guaravera Guaravera 100 ... ... 

Nadir Jangada Vieira Guaravera 72 ... ... 

Lerroville Lerroville 50 ... ... 

Paiquerê II Paiquerê 72 ... ... 

Italia Furlati Choucino Warta 147 ... ... 

Aimará I e II* Oeste 192 576 Construhab 

Carlos Clementino Moreira* Leste 32 96 Construhab 

Eugenio Manoel Vasques* Norte 24 72 Plaenge 
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Evaldina Almeida Silva* Leste 32 96 Khouri 

Itaoca I, II, III, IV* Oeste 192 576 Plaenge 

José Osório Galo* Norte 40 120 Construhab 

Lindóia* Norte 174 ... ... 

Lupércio Luppi* Leste 32 96 Protenge 

Pioneiros* Leste 176 ... ... 

Vale do Cambezinho I, II e 

III* 

Leste 276 ... ... 

Vale dos Tucanos* Sul 96 288 Artenge 

Wladir Farias* Oeste 40 120 Icopan 

Parque Ilha do Melo* Leste 42 ... ... 

Residencial Piazza Toscana* Norte 80 ... ... 

*Refere-se a Condomínios habitacionais verticais construídos pela COHAB-Ld em Londrina/PR 
Fonte: COHAB-LD, 2017 Org.: SILVA, M. O. M., 2017 

 

Durante os anos de 1969-1973, no mandato do prefeito Dalton F. Paranaguá, foram construídos 

em Londrina os conjuntos habitacionais: Vitória Régia (1970), Barravento (1971), Conjunto das Flores 

(1971), Charrua (1971), Pindorama (1972), Gávea (1973), Jurumenha (1973) e São Pedro (1973), 

localizando-se na porção leste e sul da cidade. 

A próxima grande construção de conjuntos habitacionais foi realizada na gestão do prefeito 

Antônio Belinati (1978-1982), impulsionada pela grande quantidade de recursos fornecidos pelo BNH 

em grande parte do território nacional. Como exemplo, temos o popularmente chamado “Cinco 

Conjuntos”, que na verdade é um bairro onde se localizam os conjuntos habitacionais. Entre os 

construídos na gestão de Belinati estão: Ruy Virmond Canarcialli I e II (1979), Aquiles Stenghel, Parigot 

de Souza I e II, Chefe Newton Guimarães, Semiramis de Barros Braga, Vivi Xavier e Engenheiro João 

Paz (1980), Luiz de Sá e Sebastião de Melo Cesar (1981). Destacamos aqui, o tamanho desses conjuntos 

habitacionais onde sua maioria atinge ou passa o número de 1000 unidades habitacionais.  

Segundo Bartlo (2015) 

[...] até a década de 1970 não implantou-se loteamentos de alto padrão na porção norte de 
Londrina. Essa região da cidade historicamente foi escolhida pelos agentes imobiliários para 
abrigar loteamentos menos valorizados, o que propiciou um estigma popular a essa área. Essa 
realidade foi aumentada após a escolha dessa porção da cidade pelo poder público local para a 
instalação dos conjuntos habitacionais durante as décadas de 1970 e 1980. (BARTLO, 2015, p. 
92) 

 
Portanto, a partir das políticas habitacionais exercidas pelo poder local, é possível compreender a 

gênese que resultou na divisão social econômica atual das diferentes regiões de Londrina, suas 
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diversidades e contradições. O motivo da atual realidade da espacialização e (auto) segregação de 

diferentes grupos sociais por regiões, pode ser explicado, de certa forma, pela maneira como foi 

estabelecido a implantação desses conjuntos habitacionais.  

A partir dessa análise, pode ser contestado o investimento público e privado, segregado por 

regiões. A implantação de equipamentos urbanos, buscando servir parcialmente à população, juntamente 

com redes de empreendimentos e negócios, que pela lógica do capital, se instalam no lugar mais propicio 

à sua reprodução, tornando as demais regiões ausentes de certos bens e serviços.  

Entre os anos de 1970 e 1989 foram construídos 88 conjuntos habitacionais na cidade, totalizando 

21.686 unidades habitacionais, contribuindo assim para o crescimento da malha urbana e reduzindo em 

parte o problema habitacional da cidade. 

 Pode-se observar também que diversas empresas atuaram no processo de construção destes 

conjuntos habitacionais, apesar de não se apresentar a realizadora em alguns dos casos. Destaca-se então 

as principais construtoras que participaram deste processo:  

As dez construtoras que mais construíram unidades habitacionais em Londrina foram 
responsáveis por mais de 70% das construções, são elas: Simamura Daiwa House SA Indústria 
e Comércio 19,25%; Construtora Icopan 13,38%; Construtora Seffer e Construções Civis 
Engenco com 8,78%; Administração própria 5,54%; Construhab Construtora e Incorporadora 
4,28%; TEE Construção Civil 3,58%; Cidade Construção Civil 3,45%; Farid Surugi SQ 3,45% e 
Taba SA Empreendimentos 3,45%, entre outras. (MARTINS, 2005, p.8703) 
 

 Atualmente a COHAB-LD conta com diversos programas, inclusive do Governo Federal, que 

compõem as ações de habitação na cidade: 

• Minha casa minha vida: Segundo o Programa Minha Casa Minha Vida (2017), esta é a maior 

iniciativa de acesso à casa própria já criada no Brasil. O programa conta com diversas formas de 

atendimento às famílias que necessitam de moradia e também contribui para a geração de 

emprego na área da construção civil. Segundo a COHAB-LD (2017), Londrina conta com um 

dos maiores canteiros de obras do programa, o Residencial Vista Bela, com mais de 2.500 

unidades habitacionais entregues. 

• Programa de Regularização Fundiária: A regularização fundiária de interesse social, segundo 

a COHAB-LD (2017), é uma obrigação do poder público que concretiza um direito do cidadão 

brasileiro: o direito à moradia digna. Ainda aponta que este é um procedimento adotado para 

ordenar e desenvolver funções sociais da cidade e da propriedade urbana, estabelecendo com 

precisão de quem é a possa da terra legitimando-a e garantindo segurança social e jurídica à 

população de baixa renda. A COHAB-LD já fez regularização fundiária de 26 assentamentos e 

conta com outros em fase de regularização. Por fim, em 2009 foi sancionada a Lei Federal 11.977 

que dispõe sobre a Regulação Fundiária em Assentamentos Urbanos onde apresenta artigos que 

visam facilitar e agilizar o processo de Regularização, garantindo o Direito Social à Moradia. Em 
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Londrina, A COHAB-LD relata que a regularização fundiária em áreas públicas em andamento 

totaliza 7.759 lotes. 

• Programa de arrendamento residencial: O Programa de Arrendamento Residencial (PAR) 

também é um programa do Governo Federal instituído pela Medida Provisória 1823/99- 29.04.99 

e Lei 10.188, de 12.02.2001 para atender as necessidades de moradia da população com renda 

familiar de até R$ 1.800,00. Segundo a COHAB-LD atualmente são administradas 2284 

habitações no programa, entre casas e apartamentos. 

• Zonas Especiais de Interesse Social: Refere-se ao instrumento de diretriz da Política 

Municipal de Habitação, previstas na Lei Municipal nº. 10.637/2008 (Plano Diretor Participativo 

do Município e Londrina – PDPML) bem como na Lei Federal nº. 10.257/2001 (Estatuto da 

Cidade).  

•  

Tem por objetivo estabelecer normas de ordem pública e interesse social que visam promover a 
inclusão sócio espacial dos segmentos populacionais socialmente vulneráveis e redefine as 
formas legais de acesso ao solo urbanizado e à moradia digna, regulando o uso e a ocupação do 
solo urbano, em favor do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como 
do equilíbrio ambiental, procurando melhorar a qualidade de vida da cidade. Este projeto de lei 
foi elaborado com base nas propostas oriundas das 12 reuniões de trabalho com a população 
iniciadas em 2006 e sua atualização e revisão, pós 5ª Conferência das Cidades Municipal – 
CONCIDADES e 4ª Conferência Municipal da Habitação, já incorporando as decisões da 
população com passar do tempo. A definição então no Projeto de Lei ficou: I. ZEIS 1: áreas 
públicas ou privadas ocupadas informalmente por segmentos populacionais socialmente 
vulneráveis, nas quais existe interesse público em Prefeitura do Município de Londrina Estado 
do Paraná promover programas habitacionais de interesse social e regularização fundiária, 
urbanística e jurídica, resultado do Plano de Urbanização – PU, conforme estabelecido nesta lei. 
II. ZEIS 2: áreas de conjuntos habitacionais irregulares e parcelamentos irregulares e até 
clandestinos, de interesse social, e preferencialmente, dos segmentos populacionais socialmente 
vulneráveis, executados pelo público ou empreendedores particulares, que têm possibilidade de 
regularização dos imóveis conforme legislação vigente. III. ZEIS 3: glebas e terrenos não 
parcelados ou não edificados, não utilizados ou subutilizados para fins urbanos, bem como 
edificações não utilizadas ou subutilizadas, localizados prioritariamente em áreas onde há 
infraestrutura urbana ou em terrenos nos quais, há interesse de promover programas 
habitacionais de interesse social, resultado do Plano de Urbanização – PU, conforme 
estabelecido nesta lei. (LONDRINA, 2013, p.2-3) 

 
 

 Postali (2008) apresenta que o trabalhador enfrenta algumas restrições impostas pelo capital 

imobiliário que ao se relacionar com outros setores capitalistas, tornam-se agentes orientadores dos 

investimentos públicos. No primeiro decênio do século XXI, Londrina já vivia uma “segregação 

residencial que apresentava áreas residenciais distintas em relação a rendimentos, acesso a infraestrutura 

e serviços públicos.” (BARTLO, 2015, p.185). Bartlo (2015) ainda salienta que a segregação tornou-se 

mais complexa devido ao tamanho demográfico, físico-territorial da cidade, maior complexidade da 

divisão social do trabalho e também a diversidade de agentes que passaram a transformar o espaço 

urbano.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com base na discussão apresentada, pode-se concluir que a questão habitacional se desenvolveu 

através dos processos informais ou até mesmo ilegais que compunham o cenário da urbanização 

brasileira. Para o capital imobiliário, “a cidade não se constitui apenas no local para obtenção da renda, 

ela traduz-se no próprio objeto da extração de renda” (POSTALI, 2008, p.176). A questão da moradia 

pode ser lida e analisada, portanto, por uma complexidade de fatores, que indicam para além da lógica da 

necessidade de habitação para todos, e englobam interesses e especulações de classes que utilizam de 

políticas públicas para o seu benefício, culminando na mudança estrutural do espaço urbano.  

 Percebe-se que no caso de Londrina, o Estado tornou-se o principal agente produtor do espaço 

urbano, com conjuntos habitacionais que caracterizavam-se por “estarem distantes da área central; serem 

ocupados por camada social com mais baixos rendimentos; apresentarem uma homogeneidade estrutural 

dos domicílios; carentes de serviços coletivos públicos e infraestrutura” (BARTLO, 2015, p.184).  

 Por fim, entende-se que a construção dos conjuntos habitacionais não deve ser apenas 

quantitativos na medida de atender a necessidade da moradia, mas sim um conjunto de direitos 

necessários para o desenvolvimento e bem-estar humano. 
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INTRODUÇÃO 

O fenômeno da especulação imobiliária tem como característica a valorização de imóveis de 

acordo com a implantação de serviços e equipamentos públicos ou privados decorrentes do crescimento 

urbano das cidades. Este processo faz com que proprietários fundiários e promotores imobiliários 

especulem através do valor de troca dos imóveis, descumprindo as funções sociais das habitações. Sendo 

assim, é necessário pensar possibilidades de reformas urbanas.  

A especulação imobiliária promovida pelo capital faz com que os imóveis e terrenos aumentem 

seu valor de troca sistematicamente junto ao crescimento horizontal e até mesmo vertical das cidades, o 

que anexa terras rurais à malha urbana, reconfigurando o espaço urbano e centralizando áreas antes 

consideradas como periféricas. Este processo tende a elevar o preço dos imóveis e segregar as camadas 

economicamente menos favorecidas da sociedade para longe de alguns benefícios urbanos como escolas, 

comércio, saúde, e ambientes de lazer. 

Isto ocorre por conta da instalação gradual de serviços públicos por parte do Estado na cidade, 

ampliação do comércio e pelo seu crescimento horizontal, que valoriza seus imóveis e dificulta a aquisição 

e locação para as camadas mais pobres da sociedade, o que resulta em vazios intraurbanos nos bairros 

mais centrais, enquanto os mais afastados são loteados.  Esta desigualdade socioespacial promovida pelo 

capital imobiliário dificulta o acesso dos grupos sociais economicamente frágeis a estes benefícios 

urbanos já citados. 
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UFG/Regional Catalão; Docente no Programa de Pós-graduação em Ambiente e Sociedade, UEG/Câmpus Morrinhos; 
Membro do Grupo de Pesquisa: Geografia, Educação, Espaço Urbano e Ação (GEEUAÇÃO) 
3 Mestranda em Geografia Pela Universidade Federal de Goiás / Regional Catalão. E-mail: 
anamariarodriguesvaz50@gmail.com 
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Catalão, município localizado no sudeste de Goiás, mais especificamente na Mesorregião Sul 

Goiano e Microrregião de Catalão, traz reflexos deste processo especulativo, visto que na última década 

inauguraram-se uma gama de loteamentos em seu espaço urbano. E este crescimento horizontal faz com 

que bairros antes considerados periféricos se caracterizem como eixos de comércio para os mais recentes 

construídos nas delimitações urbanas do município.  

A pesquisa tem como objetivo materializar este processo contribuindo para o conhecimento dos 

problemas urbanos da sociedade, buscando discorrer metodologicamente através do arcabouço teórico 

sobre o mercado de imóveis com ênfase na concepção do método do Materialismo histórico dialético, 

em conjunto com dados documentais e entrevistas em forma de questionários e com questões abertas 

pontuais de viés socioeconômico para moradores, representantes de imobiliárias e representante do 

Estado que estão sendo realizadas utilizando como recorte espacial os bairros construídos após a década 

de 2000, alocados no limite Sudeste da malha urbana de Catalão e à margem da rodovia BR-050, que 

corta o perímetro urbano desta cidade. Sendo eles: Estrela, Liz, Flamboyant, Jardim Colonial, Residencial 

Eldorado, Alvino Albino e Maria Amélia I e II. 

Desta forma, objetivamos quando a dissertação concluída fomentar uma ferramenta de 

reivindicação ao direito à cidade para os moradores destes bairros como forma de contribuição social 

associada a pesquisas documentais, empíricas e teóricas. 

A presente proposta se justifica devido o interesse desse pesquisador pelo tema habitação e 

segregação socioespacial, junto ao fato dos valores imobiliários de Catalão indicarem ser substancialmente 

elevados, mesmo em bairros onde os cidadãos não desfrutam de serviços e qualidade de vida que possam 

justificar tal fato. Sustenta-se ainda como uma continuidade de trabalho de conclusão de curso 

desenvolvido anteriormente no bairro Castelo Branco I, que está alocado nas proximidades dos bairros 

escolhidos, sendo, portanto, o bairro com melhor infraestrutura e serviços para atender os moradores 

adjacentes, e hipoteticamente se apresenta como um possível futuro subcentro para os setores que 

compõem a área pesquisada. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Apresenta-se neste item o processo metodológico de ações e ferramentas que foram utilizadas 

durante a pesquisa. A proposta utiliza de pesquisas teórica, documental e de campo, respectivamente. 

Esta pesquisa utiliza em seu arcabouço teórico contribuições sobre as dinâmicas do espaço 

urbano, do mercado imobiliário junto à concepção de atores sociais e agentes produtores e consumidores 

do espaço urbano, sendo majoritariamente contribuições de autores que trabalham com o viés do 

Materialismo histórico dialético.  
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Realizando assim, uma análise qualitativa e dedutiva sobre o contexto em que se insere a área de 

pesquisa. Este arcabouço teórico estará dialogando com dados documentais e empíricos coletados em 

pesquisas de campo, objetivando fomentar uma análise dissertativa de estudo de caso e uma ferramenta 

de reivindicação para os moradores da região. 

 

Pesquisa teórica 

A urbanização se configura como o resultado mais explícito das ações humanas na reprodução 

do espaço. A cidade provém de relações sociais e econômicas que dinamizam e realizam a sua 

metamorfose. A paisagem da cidade é moldada por formas heterogêneas que são advindas de diferentes 

idades e momentos distintos de organização humana. O período pós-industrial e da fase mais aguda do 

capital enquanto reprodutor do espaço, é caracterizado pelo constante desenvolvimento tecnológico e 

técnico, o crescimento das cidades e o adensamento do uso do solo em âmbito urbano, que trazem 

consigo novas formas de produção e reprodução do espaço. 

Para compreendermos a atual configuração fundiária urbana das cidades brasileiras e de nossa 

área de pesquisa, precisaremos de um apanhado histórico a respeito de alguns conceitos chave, que 

dinamizam as cidades e configuram as habitações no espaço urbano. Primeiramente devemos 

compreender o conceito de espaço urbano, trazendo noções teóricas sobre a categoria em um primeiro 

momento, e posteriormente dando enfoque aos conceitos da propriedade privada e cidade, chegando aos 

atores sociais inseridos no mercado da habitação, que são o produto final e escopo de nossa análise. 

Para este trabalho, estaremos enfocando ao espaço na sua forma urbana, a forma que é 

materializada os bairros pesquisados, contextualizados na cidade de Catalão, em Goiás. Por isso, é de 

extrema importância o entendimento cidade e dos atores sociais que a dinamizam, e realizar uma análise 

teórica sobre esta forma de espaço. No que se refere ao contingente populacional contemporâneo de 

Catalão, de acordo com a estimativa populacional era no ano de 2016, de acordo com o IBGE é de 

100.590 habitantes. 

Primeiramente é importante interpretar a cidade como na visão de Carlos (2008) que compreende 

a cidade como o lócus da concentração de meios de produção, e de concentração de pessoas. Ou em 

outros termos, é o lugar da reprodução da divisão social do trabalho, seja ele industrial, comercial, de 

serviços, ou de outro viés. A cidade “é o lugar da divisão social do trabalho dentro do processo produtivo 

e na sociedade é também um elo na divisão espacial do trabalho na totalidade do espaço (tanto no nível 

local, regional, nacional como no internacional)” (CARLOS, 2008, p. 83). 

Isto é, a cidade se manifesta viabilizando a reprodução capitalista, assim, traz significados a divisão 

territorial do trabalho que, em conjunto à própria reprodução da cidade cria demandas de ampliação de 

suas bases territoriais, seja por expansão horizontal ou até mesmo vertical, como no caso dos edifícios e 

prédios, este processo tende a monopolizar os novos espaços da cidade na mão de grandes proprietários 
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fundiários, para que sejam comercializados a novos moradores que por vezes ficam desprovidos de 

equipamentos e estruturas urbanas. 

Em estudos mais recentes sobre estas dinâmicas, Carlos (2015) tem dialogado com a conceituação 

de espaço-mercadoria para compreender as relações da habitação nos espaços da cidade capitalista. A 

autora enfatiza a respeito das relações cada vez mais complexas entre o poder público e privado nas 

articulações de apropriação do espaço: 

 

No capitalismo, o espaço produzido como mercadoria, totaliza e subsume as relações sociais, 
orienta a apropriação, pois institui a relação público/privado, o dentro e o fora, delimitando e 
organizando a vida, constituindo-a na articulação entre formas de apropriação diferenciadas e 
totalizadoras das histórias particulares/coletivas. O público é o espaço diferenciado pelo Estado 
(através de múltiplos processos de intervenção e vigilância), no qual prepondera a norma que 
rege os usos possíveis com suas interdições e permissões. (CARLOS, 2015, p. 50) 
 

Sendo assim, é necessário para entender a paisagem urbana e as contradições que o capitalismo 

impõe para as cidades, e é fundamental que se compreenda que o espaço construído é constantemente 

moldado e reproduzido com os aspectos que compõem o uso do solo na cidade capitalista. Inseridas na 

lógica deste sistema econômico, as cidades se transformam em espaços hierárquicos e a moradia em 

investimento, onde a propriedade dos meios de produção, imóveis e bens materiais vão ser postos de 

acordo com a posição social que o indivíduo ocupa no mercado de trabalho e consequentemente da 

pirâmide econômica do capital.  

Para Meyer (1978), o investimento feito pelo capital na produção da cidade e os seus lucros 

possuem semelhança à propriedade privada dos meios de produção. Entretanto, assim como os lucros 

nas indústrias pertencem aos proprietários e não aos operários, na produção do solo urbano os lucros 

são destinados aos investidores imobiliários, e não aos construtores envolvidos na cadeia produtiva 

(MEYER, 1978, p. 153). 

A propriedade privada da terra urbana também é descrita por Carlos (1992) como o centro da 

crise urbana que assombra as cidades grandes e até mesmo as médias, como o caso de Catalão, e 

normatiza o acesso ás benesses da cidade. As contradições que envolvem este mecanismo alteram as 

condições de vida entre mais e menos abastados  no espaço urbano e em suas respectivas condições 

sociais. Para a autora:  

A nosso ver, no centro da crise urbana está o poder conferido pela propriedade privada 
da terra que cria as atuais normas de acesso à cidade, tanto no que se refere à moradia, 
como às condições de vida, expressas na contradição entre a riqueza e a pobreza; uma 
cidade que se produz em função de necessidade e objetivos que fogem àqueles do 
conjunto da sociedade – particularmente da classe trabalhadora. (CARLOS, 1992, p. 
33). 
 

Já Harvey (2013) entende que o solo urbano é um capital fictício, e o mercado imobiliário 

funciona como um ramo peculiar de comercialização de mercadorias. Nessas condições a terra é tratada 

como um simples bem financeiro que é comprado e vendido segundo a renda que ele produz. Como um 
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capital fictício, se entende que é negociado com expectativas de receitas futuras, o que significa um direito 

sobre os lucros futuros do uso da terra, mais diretamente um direito sobre o trabalho futuro, pois é o 

trabalho humano que se encarrega de estruturar valorizar valor as proximidades do imóvel para fins de 

especulação. (HARVEY, 2013, p. 447). 

Harvey (1980) também defende o processo da especulação imobiliária tem como princípio a 

propriedade privada e aborda dialeticamente que mercado imobiliário é dinamizado por atores sociais 

que possuem diversas formas de utilizar o valor de uso o valor de troca dos solos das propriedades 

imobiliárias urbanas. Ou seja, alguns consomem imóveis sumamente como sua habitação, e outros os 

utilizam como fim a obtenção de lucros. Estes atores são classificados em: Os usuários de moradia, os 

corretores de imóveis, os proprietários, os incorporadores, as Instituições financeiras e Instituições 

governamentais. (HARVEY, 1980, p. 135). 

Os corretores de imóveis estão contextualizados nesta pesquisa como 4 representantes das 

maiores empresas de empreendimento imobiliário de Catalão e que intermediam ou possuem um 

considerável número de imóveis na área pesquisada pelo trabalho. Através de um questionário com estes 

representantes de imobiliária é possível definir alguns fatores que valorizam ou desvalorizam imóveis de 

acordo com os investidores. 

 Campos Filho (1999) também trabalha com atores sociais ligados ao mercado imobiliário e define 

como “classes médias urbanas” os principais usuários das moradias, que serão o produto final desde o 

processo de loteamento, estruturação externa e comercialização de imóveis. Estes usuários de moradia 

podem ser divididos pelo autor em três grupos: 

 

Grupo 1, as que são apenas locatárias, pagando aluguel para sua moradia e/ou para sua atividade 
de negócio; grupo 2, as que são proprietárias apenas do imóvel para moradia e/ou atividade de 
negócio; e grupo 3, as que têm um excedente de renda não consumida e procuram colocar sua 
poupança em algo que consideram seguro, isto é, a salvo da desvalorização da moeda, e se 
possível, até ganhos reais de valor (CAMPOS FILHO, 1999, p. 63). 

 

Através de outro questionário aplicado para moradores dos bairros pesquisados, (média de 5 por 

bairro) é possível delimitar reivindicações de melhorias para estes usuários de moradia e contextualiza-

los na área de pesquisa, buscando identificar as aspirações que estes possuem enquanto moradores, para 

como finalidade da dissertação ser elaborada uma ferramenta reivindicatória com diversos pontos de 

vista. Também é válido ressaltar que haverá entrevista com o Secretário de Obras Municipal de Catalão 

para contextualizarmos o Estado enquanto ator e agente dinamizador do mercado imobiliário, todavia 

esta fase da pesquisa ainda não foi realizada. 

 

Pesquisa documental 

A pesquisa documental contará com dados sistematizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) e do Instituto Mauro Borges (IMB), para a coleta de informações sobre o município 
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onde se localiza a área pesquisada, junto a dados de datas e empresas envolvidas nas respectivas criações 

dos bairros pesquisados a serem coletados em secretarias da Prefeitura Municipal de Catalão, como a 

Secretaria Municipal de Obras. Além de fragmentos do Plano Diretor Municipal e agências imobiliárias 

com grande atuação na área de estudo e secretarias da Prefeitura Municipal de Catalão. Também serão 

utilizados fragmentos da Constituição Federal para esclarecer alguns artigos de Parcelamento do solo 

urbano no país. 

 

Pesquisa de Campo 

 A pesquisa de campo se deu em quatro etapas, conforme descrita a seguir: 

A primeira forma de pesquisa de campo se dará por meio de realização de observações nos bairros 

pesquisados (Estrela, Liz, Flamboyant, Jardim Colonial, Residencial Eldorado, Alvino Albino e Maria 

Amélia I e II) todos em Catalão/Goiás, através de visitas in loco, com o fim de entender a dinâmica destes, 

e também para coletar/levantar os nomes das principais imobiliárias que atuam com mais ênfase nos 

bairros pesquisados, ou seja, aquelas que mais possuem placas de venda e locação de imóveis. 

Após isso, a segunda etapa da pesquisa compreende na aplicação de roteiros de entrevistas 

semiestruturadas para 5 (cinco) empresas imobiliárias de Catalão. O critério de escolha pelas empresas 

pesquisadas se dá especificamente porque são as empresas imobiliárias que tem mais negócios nos bairros 

pesquisados, de acordo com observações visuais e pela internet. 

 A aplicação desses roteiros objetiva identificar a valorização imobiliária na presente nesta área de 

pesquisa, bem como analisar as estratégias do capital imobiliário que reflete segregação socioespacial local 

e ainda levantar via dados sobre o perfil e inserção urbana dos moradores da área pesquisada. 

 Na terceira etapa da pesquisa de campo, deu junto aos moradores dos bairros pesquisados e 

citados acima, o contato se deu por meio da aplicação de questionários e com perguntas objetivas e 

algumas abertas e pontuais. Está sendo realizada a aplicação dos questionários para média de 5 moradores 

por bairro pesquisado. As questões são referentes ao perfil empregatício dos moradores e as expressões 

sobre suas inserções nos espaços de cidadania, serviços e lazer da cidade, dialogando com o conceito de 

atores sociais explanado por autores que constituem o arcabouço teórico da pesquisa. Esta fase da 

pesquisa ainda se encontra em andamento no que se refere aos questionários com os moradores locais, 

porém já estão disponíveis resultados preliminares. 

 O critério de escolha pelos entrevistados participantes se dá de forma irrestrita dentre os 

habitantes das moradias que são majoritárias nos bairros, já que são residenciais que apresentam pouco 

tempo de fundação e a dinâmica trabalhada neste artigo circunda no conceito de terra-localização e não 

propriamente seu perfil arquitetônico e urbanístico. Em geral, estes imóveis dois ou três quartos (sendo 

uma suíte), sala, banheiro social, cozinha, piso em cerâmica, muro, forro de laje, área de serviço e garagem 

para no mínimo um veículo, em terrenos possuem em média entre 150, 00 m² e 300, 00 m. 
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Por fim, a última etapa compreende na elaboração de um diário de campo, com o objetivo de 

registrar as observações realizadas durante as visitas in loco aos bairros e durante a aplicação dos 

questionários aos moradores. Destaca-se que tanto aos participantes que respondem os questionários 

quanto aos que respondem aos roteiros de entrevistas serão aplicados os Termos de Consentimento Livre 

Esclarecidos (TCLE) e ainda atentar-se-á para não identificação de pessoas e endereços residenciais nas 

fotografias. Portanto, as questões sobre ética e preservação da real identidade dos moradores é um 

compromisso deste pesquisador, que mesmo o participante pesquisado expressando autorização via 

documento formal (TCLE), esta será identificada pelas letras iniciais do nome do pesquisado.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Antes do conhecimento dos resultados obtidos até esta fase da pesquisa, é importante 

conhecer a área onde aplica-se o estudo. Catalão, cidade localizada na microrregião sudeste de 

Goiás atualmente (2018) possui cerca de 100 mil habitantes de acordo com o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística. 

A Região Centro-Oeste do Brasil, especificamente o estado de Goiás, apresenta grandes elevações 

percentuais da população urbana somente após a década de 1970. Este fato pode ser explicado em duas 

etapas: primeiro a modernização das atividades do campo, que desloca para os centros urbanos grandes 

contingentes de trabalhadores do campo que se apresentam sem opções para competir com a grande 

produção modernizada das máquinas. E segundo pelo crescimento urbano de Goiânia, a capital estadual 

que teve sua fundação na década de 1930, junto à construção da nova capital brasileira, Brasília no início 

da década de 1960. Este conjunto de fatores torna o estado de Goiás majoritariamente urbano em seu 

contingente populacional. 

A Tabela 1 tem a função de explanar em dados numéricos a evolução demográfica percentual da 

população urbana, enquanto demonstra a queda do percentual da população rural do município de 

Catalão, em comparação com a realidade do estado de Goiás e do Brasil, no período datado entre os anos 

de 1980 até o ano de 2010, período crucial para a consolidação do fenômeno do êxodo rural. 

Este crescimento demográfico e expansão urbana se dão pelo início exploração mineral no 

município meados da década de 1970, e posteriormente a consolidação do Distrito Minero industrial de 

Catalão (DIMIC) ao final da década de 1980. Este é um dos maiores complexos industriais de todo o 

estado de Goiás, houve a instalação de indústrias de capital nacional e internacional de maior porte em 

Catalão. 

Este complexo industrial recebe empresas de destaque como a Coopebras, Mineração Catalão, 

Ultrafértil, Jhon Deere e principalmente a Mitsubishi Motors, inaugurada já em 1998, que trouxeram uma 

elevação nos empregos formais para Catalão. O desenvolvimento da indústria em Catalão desencadeou 

na migração de um grande contingente de trabalhadores do campo e de outros municípios para Catalão 

na década de 1980 e posteriormente, este processo fez com que grandes proprietários de terra e empresas 
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dinamizassem uma nova gama de empreendimentos imobiliários na cidade para atender a demanda de 

habitações. Os bairros referentes a esta pesquisa (Estrela, Liz, Flamboyant, Jardim Colonial, Residencial 

Eldorado, Alvino Albino e Maria Amélia I e II) se aplicam a esta realidade, já que foram todos 

implantados após o ano de 2000. 

 

Tabela 1: População urbana x população rural de Catalão (1980-2010) 

ANO Hab.  % área 

urbana 

Hab. % área rural Total 

1980 30.685 78,33% 8.487 21,67% 39.172 

1991 47.152 86,48% 7.373 13,52% 54.525 

2000 57.606 89,52% 6.741 10,48% 64.347 

2010 81.064 93,56% 5.583 6,44% 86.647 

Fonte: Instituto Mauro Borges (2017) ; Org: LIMA, L,F,S. 

 

Todavia, a demanda e rápida edificação de novos loteamentos na cidade, principalmente 

localizados nas suas áreas limítrofes da malha urbana, ainda carecem de algumas estruturas e serviços 

públicos e privados para facilitar o acesso dos moradores. Através de dados documentais e de 

diagnósticos coletados nas pesquisas de campo, apresenta-se aqui algumas problemáticas destes bairros 

a fim de fomentar um recurso para reivindicação perante os órgãos públicos quando a dissertação se 

encontrar pronta. 

Analisando os dados do Plano Diretor Municipal se faz perceptível que apenas dois dos oito 

bairros estudados tinham mais de 50% de seus lotes edificados, com exceção do Residencial Eldorado 

que se encontra em quase plena edificação residencial, do bairro Flamboyant, que chegava aos 56,81%, e 

do bairro Estrela que atingia os 50, 28% edificado no ano de 2017. 

A Lei Federal de Parcelamento do Solo urbano (6.766 de 1979 com alterações na Lei n° 9.785 de 

1999) determinou a obrigatoriedade de alguns itens para a aprovação para a implantação de loteamentos 

urbanos no país. Entre estes fatores estão à presença de espaços destinados ao domínio público municipal 

para a implantação de: Vias, espaços livres, praças, equipamentos urbanos como unidades de saúde e 

escolas, além de áreas verdes. (BRASIL, lei n° 9.785/1999) 

As áreas verdes cumprem a função de serem espaços livres para servir de lazer, ócio e recreação 

para a população residente de suas proximidades e cidadãos. Além dos aspectos estéticos e recreativos as 

áreas verdes cumprem um considerável papel ambiental no que tange aos microclimas e da 

evapotranspiração, junto à preservação de espécies animais e vegetais. Catalão possui um considerável 
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número de áreas verdes urbanas e praças de maior porte, todavia estas áreas estão concentradas na região 

centro-leste da cidade, e os moradores dos bairros pesquisados possuem dificuldades distanciais para 

usufruir destas benesses. 

Carlos (1992) pensa que as paisagens urbanas se diferenciam socialmente por fatores palpáveis 

pelos sentidos como a visão, e que estão estreitamente relacionados à dinâmica da especulação imobiliária. 

Um destes fatores é a cor. A maior presença da cor verde nos espaços urbanos induzem ambientes com 

arborização, parques e áreas verdes, que nas cidades hierarquizadas na propriedade privada estão mais 

acessíveis para as parcelas de maior poder econômico, enquanto por contraponto, a cor vermelha remete 

ao vermelho dos tijolos e do barro, que induzem os sentidos aos bairros onde residem cidadãos de menor 

poder aquisitivo ou em construção. 

A Carta-imagem 1 tem a função de demonstrar a concentração das áreas verdes de maior porte 

na parte centro-leste de Catalão e comparar a distância entre estas áreas e os bairros pesquisados. Também 

se apresenta aqui a localização da área de pesquisa na malha urbana da cidade. 

No que se refere ao asfalto, o Plano Diretor Municipal explana que os bairros: Jardim Colonial, 

Estrela, Flamboyant e Maria Amélia II não constam em pavimentação em sua totalidade. Destaca-se entre 

estes o bairro Jardim Colonial, que em 2016 atingia mais de 1600 metros de vias sem pavimento e o bairro 

Estrela com mais de 700 metros. É importante frisar que dentre os oito bairros pesquisados, apenas: 

Alvino Albino, Flamboyant, Maria Amélia I e Maria Amélia II contam com a assistência do Sistema de 

Drenagem Urbana de Catalão (SDU). 

Ainda no Plano Diretor Municipal, agora sobre a coleta de esgoto, de acordo com o IBGE, 

Catalão possui 53.1% de seus domicílios com esgotamento sanitário adequado. A maioria deste montante 

se encontra nas áreas centrais da cidade e em bairros de maior padrão econômico. 78.7% dos domicílios 

urbanos em vias públicas possuem arborização, e 24% de domicílios urbanos em vias públicas possuem 

urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Nenhum dos bairros 

pesquisados conta com coleta de esgoto tratado, e todos eles utilizam em totalidade a fossa séptica. 

A problemática que se encontra com estes fatos é a seguinte: Até que ponto a ausência de 

equipamentos e estruturas como a falta de asfalto, esgoto e áreas verdes afeta o cotidiano dos moradores 

e o investimento imobiliário nestes bairros? Benach (2017) explana quatro seguimentos chave para a 

compreensão da questão do direito à cidade e da justiça espacial. Entre eles estão:  

1) Analisar a crise urbana a partir do conhecimento do cotidiano para definir os 

problemas a tratar, mas aproveitando as formas de conhecimento científico; 2) face à 

urgência, encontrar uma linguagem própria, dado que a reapropriação política do espaço 

urbano deve passar, também, por uma reapropriação ideológica da vida urbana; 3) 

ampliar o conceito de espaço utilizado para apreender a complexidade da experiência 

urbana; 4) repolitizar o conceito de espaço, repolitizando a desigualdade. (BENACH, 

2017, p. 27) 
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Carta Imagem 1: Área Urbana de Catalão (MG) 

 

FONTE: Os Autores. 

 

 Desta forma, mais especificamente do seguimento de n° 1, é compreensível que o conhecimento 

do cotidiano dos atores inseridos no bojo espacial urbano importante e apenas com este domínio, 

poderemos instrumentalizar uma ferramenta reivindicatória para os moradores inseridos neste espaço 

enquanto atores sociais e seu cotidiano. O cotidiano também é trabalhado por Carlos (2017) na esfera da 

moradia nas cidades em quatro quesitos: a) o que se passa no âmbito do processo de trabalho e fora dele; 

b) na produção de relações mais amplas ligando-se às relações que ocorrem no e a partir do lugar do 

morar; c) nas atividades de trabalho e de lazer; d) na esfera da vida privada. 
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O campo teórico e documental não é suficiente para esta compreensão, visto que parcelas de 

espaço distintas possuem realidades e inserções espaciais também distintas. Assim sendo, a pesquisa de 

campo pautada nas entrevistas aos moradores dos bairros pesquisados tem a intenção de compreender 

através do espaço vivido a de suas realidades a carência dos moradores locais, pois qualidade de vida é 

um conceito relativo. O que pode se configurar como qualidade de vida para uns, pode não representar 

a mesma qualidade de vida para outros cidadãos. 

Os questionários com moradores ainda se encontram em execução, desta forma, os resultados 

aqui expostos serão baseados em pesquisas preliminares utilizando os questionários já realizados nesta 

etapa da pesquisa. Na dissertação final, o questionário semiestruturado aplicado aos moradores dos 8 

bairros pesquisados possui 28 perguntas, porém, para este artigo, são destacados os principais pontos 

abordados pelos moradores da região como sugestão de melhorias para seus bairros.  

Até o momento, as estruturas urbanas que mais têm sido apontadas pelos moradores como o de 

maior carência para a região têm sido as áreas de lazer que variam entre praça, parque, pistas de caminhada 

ou bosques. Esta categoria de estrutura foi citada por 100% dos moradores entrevistados até o momento. 

A ausência de esgoto tratado também aparece com grande frequência, sendo constada em 80% das 

entrevistas realizadas. Fatores como a falta de limpeza urbana, ausência de passarelas e má qualidade do 

transporte coletivo também foram citadas com uma considerável frequência. A Tabela 2 representa em 

dados percentuais os itens mais lembrados pelos moradores e suas avaliações de custo-benefício de seus 

bairros. 

 

Tabela 2: Itens mais citados entre os moradores sobre carências do bairro 

Itens mais citados entre os moradores      Percentual (%) 

Praças, Parques, Áreas Verdes        100% 

Esgoto        83,4% 

Asfalto          50% 

Segurança        33,2% 

Passarelas        16.6% 

Transporte público        16.6% 

Pista de caminhada        16.6% 

Fonte: Pesquisa de campo.  Org: Lima, L,F,S. 

 

Ainda sobre os moradores até aqui entrevistados, 66,4% avaliaram o custo-benefício de seu bairro 

como Ruim ou Regular, enquanto 33,4% o avaliaram enquanto Bom ou Ótimo. É válido também 

ressaltar que 80% dos entrevistados possuem uma renda familiar de até 3 salários mínimos, enquanto 



 

 
46 

20% declarou ter uma renda superior a 3, mas inferior a 6 salários mínimos. Não foram entrevistados 

cidadãos que declaram ter rendas diferentes deste padrão. 

 Em outra etapa da pesquisa de campo, buscou-se identificar os fatores que valorizam e 

desvalorizam imóveis urbanos para os investidores. Foram aplicados questionários para 1 representante 

corretor imobiliário de cada uma das 4 maiores empresas deste ramo em Catalão para contextualiza-los 

como promotores imobiliários enquanto atores sociais. As questões também se referiram sobre o 

aumento gradual dos valores de imóveis localizados na área pesquisada. Através destes contrapontos foi 

possível chegar a alguns resultados. 

 

 Foi consenso entre os 4 entrevistados de que a valorização destes imóveis desde suas edificações 

após o ano de 2000 e 2017 foi de entre 60% e 80% de seu preço total e que atualmente uma casa 

padronizada, com no máximo 3 quartos, garagem, alvenaria e no máximo 250 m², circunda entre 160 mil 

e 200 mil variando de acordo com o padrão arquitetônico do imóvel. Os entrevistados citaram em sua 

totalidade que o período de 2014 em diante ocorreu uma ligeira desvalorização que não diz respeito 

apenas aos bairros pesquisados, mas sim a crise econômica que o país vem passando, que desacelerou o 

processo de aquisição de casas por parte dos consumidores. 

 Também foi consenso entre os 4 entrevistados que alguns fatores contribuem para valorizar 

determinados imóveis. A Tabela 3 explana em números quais foram os fatores que agregam valor mais 

citados e a quantidade de menções sobre estes itens. Os nomes das empresas serão citados com (A, B, C, 

e D) por questões éticas. 

 

Tabela 3: Entrevistas com corretores imobiliários  

Imobiliária A B C D 

Número de 

imóveis na área 

130 68 50 38 

Itens citados 

como 

agregadores de 

valor 

Localização, 

infraestrutura, 

estrutura 

comercial. 

Áreas de lazer, 

qualidade de 

vida, demanda 

de vendas e 

período 

econômico 

Acessibilidade, 

segurança, 

asfalto, presença 

de terrenos 

baldios, escola, 

saúde, comércio. 

Fluxo de 

pessoas, 

comércio, 

órgãos públicos 

e privados. 

Fonte: Pesquisa de Campo. Org: LIMA, L,F,S. 

 

É perceptível entre os dados demonstrados em documentos como o Plano Diretor Municipal, e 

as duas fases de campo apresentadas até agora que há discrepâncias entre as questões reivindicatórias e 

os itens agregadores de valor pelos corretores imobiliários. Uma área que teve valorização de mais de 
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60% em 10 anos, mas por outro lado não possui áreas verdes, esgoto e totalidade no asfalto como as 

pesquisas com moradores afirmam ser as estruturas de mais carência no local. A última fase da pesquisa 

de campo, que será realizada com um representante da Secretaria de Obras Municipal será fundamental 

para elaboração de diretrizes sobre as estruturas locais, e assim será possível mais um ponto de vista, 

desta vez do Estado como ator social para a elaboração da dissertação final que compactua com este 

artigo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É notável que ainda não se faça possível um resultado final para este trabalho. Porém, as amostras 

realizadas com questionários realizados com moradores, somados as perspectivas dos corretores 

imobiliários trazem algumas contradições a serem analisadas. Como é possível uma área obter tanta 

valorização, calculada como superior a valorização do salário mínimo que é a renda total de um grande 

número de famílias, mesmo que os bairros não têm sido estruturados com os equipamentos e estruturas 

que necessitam os moradores e que os investidores enxergam como agregadores de valor?  

O trabalho de dissertação final que circunda este artigo ainda contará com mais contribuições 

destes atores sociais e de arcabouço teórico para respaldar as análises socioespaciais. Objetiva-se uma 

contribuição teórica e também social como uma ferramenta de reivindicação para a comunidade de 

Catalão (GO) e para os demais estudantes de Geografia urbana que se interessem pelos temas especulação 

imobiliária/habitação.   
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TERRITÓRIO-REDE E FRONTEIRA: UM 
VISLUMBRAR PARA O COMEÇO DO BRASIL 

- OIAPOQUE – AMAPÁ 
 

 

Edenilson Dutra de Moura1 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

O território brasileiro é marcado por suas diversidades naturais e sociais, através de sua 

considerável extensão territorial, que resulta em diferentes expressões, simbolismos, formas e modos de 

produção espacial que revelam múltiplas escalas de análise e modos de compreender o território em 

totalidades e nuances analíticas maiores. Com isso, integrante deste território brasileiro temos as 

fronteiras internacionais que representam também, vastas expressões e representações sociais, afirmando-

se como espaços de grandes dinâmicas e transformações das relações socioespaciais que são e continuam 

sendo estabelecidas no território brasileiro ao longo do tempo. Ao longo do território brasileiro 

quinhentos e oitenta e oito (588) munícipios estão inseridos na faixa de fronteira2, inseridos nas Regiões 

Norte, Centro-Oeste e Sul.  O Ministério da Integração Nacional classifica neste território inserido na 

faixa de fronteira, trinta e duas (32) cidades-gêmeas, localizadas nos Estados do Acre, Amazonas, Amapá, 

Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. As cidades-gêmeas 

brasileiras de acordo com o referido Ministério são aqueles espaços urbanos dos municípios cortados 

pela linha de fronteira: seca ou fluvial, articulada ou não por obra de infraestrutura, como estradas, pontes, 

calçadas, entre outros e que apresentem forte potencial de integração, como econômica e cultural. A 

tabela 1, na sequência evidencia as cidades-gêmeas brasileiras divididas de acordo com a divisão regional 

oficial do Brasil, mostra ainda a estimativa populacional do IBGE para o ano de 2017 e a população 

verificada no censo demográfico de 2010. 

As cidades-gêmeas podem ou não, apresentar uma conurbação ou semi-conurbação com uma 

localidade do país vizinho, bem como, manifestações condensadas dos problemas característicos das 

fronteiras internacionais, que nesta espacialidade adquirem maiores densidades, com efeitos diretos sobre 

 
1 Geógrafo. Mestre em Geografia. Doutorando em Geografia pela Universidade Federal do Ceará. Professor na Universidade 
Federal do Amapá – Campus Binacional – Oiapoque. E-mail: edenilson.moura@unifap.br 
2 A faixa de fronteira é instituída pela Lei nº 6.634, de 02/05/79, regulamentada pelo Decreto nº 85.064, de 26/08/1980.  Ela 
corresponde a faixa interna na extensão de 150 km de largura, paralela à linha divisória terrestre do território nacional, 
agregando informações, identificação, classificação do município dentro da faixa, considerando-os como: fronteiriço, parcial 
ou totalmente na faixa (IBGE, 2018).  
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o desenvolvimento regional e a cidadania. (Brasil, 2016), e de acordo com os dados evidenciados no 

quadro acima, representam uma população considerável, apresentando mais de um milhão de habitantes, 

portanto, não se trata de um território pouco expressivo na totalidade territorial e demográfica brasileira. 

 

 
Tabela 1: Cidades-gêmeas brasileiras e seus respectivos dados demográficos dos anos de 2010 e 2017. 

CIDADES-GÊMEAS 
BRASILEIRAS  

ESTADO  POPULAÇÃO 2010  
ESTIMATIVA 

POPULACIONAL 2017 

REGIÃO NORTE 

1. Assis Brasil  AC  6.072  6.986 

2. Brasiléia  AC  21.398  24.765 

3. Epitaciolândia  AC  15.100  17.340 

4. Santa Rosa do Purus  AC  4.691  6.230 

5. Tabatinga  AM  52.272  63.635 

6. Oiapoque  AP  20.509  25.514 

7. Guajará-Mirim  RO  41.656  47.451 

REGIÃO CENTRO-OESTE 

8. Bela Vista  MS  23.181  24.331 

9. Coronel Sapucaia  MS  14.064  15.016 

10. Corumbá  MS  103.703  109.899 

11. Mundo Novo  MS  17.043  18.103 

12. Paranhos  MS  12.350  13.852 

13. Ponta Porã  MS  77.872  89.592 

14. Porto Murtinho  MS  15.372  16.879 

REGIÃO SUL 

15. Barracão  PR  9.735  10.314 

16. Foz do Iguaçu  PR  256.088  264.088 

17. Guaíra  PR  30.704  32.974 

18. Santo Antônio do 
Sudoeste  

PR  18.893  
20.158 

19. Bonfim  RR  10.943  11.945 

20. Pacaraima  RR  10.433  12.375 

21. Aceguá  RS  4.394  4.759 

22. Barra do Quaraí  RS  4.012  4.223 

23. Chuí  RS  5.917  6.456 

24. Itaqui  RS  38.159  39.012 

25. Jaguarão  RS  27.931  28.156 

26. Porto Mauá  RS  2.557  2.536 

27. Porto Xavier  RS  10.558  10.718 

28. Quaraí  RS  23.021  23.532 

29. Santana do Livramento  RS  82.464  82.312 

30. São Borja  RS  61.671  62.808 

31. Uruguaiana  RS  125.435  129.784 

32. Dionísio Cerqueira  SC  14.811  15.450 

POPULAÇÃO TOTAL DAS CIDADES-
GÊMEAS BRASILEIRAS 

   
     1.142.309 

          
       1.241.193 

Fonte: BRASIL (2016) e IBGE (2018).  Organizado pelo autor (2018). 
 

 

Diante destas localizações geográficas as cidades-gêmeas são espaços que necessitam de políticas 

públicas de diferentes esferas administrativas e que sejam específicas para estas realidades urbanas e levem 
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em consideração a importância destas na integração fronteiriça e que vislumbrem estes espaços como 

territórios da integração do continente sul-americano em diversos aspectos, como políticos, culturais e 

econômicos. Frente este quadro acerca dos territórios e importância do debate fronteiriço este artigo se 

propõe a tecer uma reflexão sobre o território em uma perspectiva reticular e as influência deste na 

espacialidade urbana de Oiapoque – Amapá, um município classificado como cidade-gêmea e que se 

localiza na fronteira com a Guiana Francesa.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

No tocante aos materiais e métodos deste trabalho destaca-se a realização de um referencial 

teórico-metodológico sobre conceitos e categorias analíticas chaves para a compreensão dos processos 

aqui discutidos.  Ressaltamos desta forma a relevância de um debate conceitual que não leve ao 

“engessamento” e uma perspectiva homogeneizadora das problemáticas aqui visitadas, com isso o 

território, rede, território-rede e fronteira foram essenciais para a discussão aqui proposta.  

Pautamos em Minayo (1999) para o alicerce do entendimento da pesquisa qualitativa que segundo 

a autora considera nesta pesquisa o trabalho com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, fluxos, processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis numéricas e modelos 

quantificáveis. No entanto, destacamos o levantamento de dados primários e quantitativos de instituições 

públicas como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) e Ministério da Integração (MIN). 

O registro fotográfico também assumiu um importante papel na ilustração dos processos 

territoriais que marcam as especificidades da fronteira franco-brasileira. Os registros fotográficos foram 

realizados no segundo semestre de 2017 e primeiro semestre de 2018, por meio de pesquisas em campo. 

Ainda destacamos a importância de conversas informais com diferentes pessoas vinculadas às temáticas 

aqui levantadas, como moradores de Oiapoque, catraeiros, pirateiros e naveteiros, estas aconteceram em 

momentos distintos, no primeiro semestre de 2018.  

As discussões aqui propostas se vinculam ao Grupo de Pesquisa e Estudos Urbanos da Amazônia 

Setentrional – (GEURBAS/CNPq), registrado na Universidade Federal do Amapá. Ressalta-se ainda que 

este artigo integra a pesquisa de doutorado do autor, em fase de andamento, vinculada ao Programa de 

Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Ceará, orientada pelo Professor Doutor José 

Borzacchiello da Silva.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Acreditamos que é imprescindível para a análise do processo de urbanização da Amazônia 

vinculado às localizações fronteiriças internacionais, discutir noções conceituais, ainda que de maneira 

tímida, concepções teóricas-metodológicas, sobre fronteira(s) e território, que permitem reflexões sobre 
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o papel territorializador das redes e as múltiplas dinâmicas socioespaciais no contexto fronteiriço da 

urbanodiversidade amazônica, conceito este (urbanodiversidade) discutido por Trindade Júnior (2013).  

No que tocante às distintas concepções teórico-conceituais sobre fronteira e território, há nas 

ciências humanas e sociais de maneira ampla, embates teóricos que se dedicam à esta discussão. Ao longo 

da história do pensamento geográfico, por exemplo, os conceitos e aplicações de território e fronteira, 

tiveram uma base epistemológica sobretudo na Geografia, grandes aprimoramentos teóricos-conceituais, 

que permitiram a incorporação de novas abordagens e perspectivas analíticas destas categorias e temas.  

Fronteira inicialmente relacionava-se à blindagem territorial e quase sempre associada à geografia 

política clássica, sendo um conceito-chave de entendimento dos conflitos territoriais, estabelecidos por 

diferentes poderes e relacionados aos limites rígidos que são instituídos politicamente pelos/nos Estados. 

Nesta perspectiva da fronteira Bento, acrescenta:  

Na fase inicial de vida dos Estados, criam-se fronteiras como instrumentos de divisão territorial 
entre Estados diferentes, vizinhos, sendo elas com ou sem rios e montanhas. Início ou fim de 
territórios, o objetivo das fronteiras, em tal fase inicial da história dos Estados, é o de separar 
territórios de Estados com a demarcação de limites, que são manifestações físicas da soberania 
territorial dos Estados. Fazem parte de tal fase da história dos Estados os tratados internacionais 
de limites e a demarcação dos limites territoriais, que estabelecem onde terminam e onde 
começam territórios de Estados diferentes e vizinhos. (BENTO, 2013, p.11). 

 

Limite este que conforme Machado (1998), se refere ao controle exercido por meio de acordos 

diplomáticos, responsáveis pela delimitação e jurisdição do Estado-Nação, ou seja, representa uma 

abstração instituída politicamente e reconhecida legalmente pela escala nacional e, ao mesmo tempo, é 

subordinada ao controle da legislação internacional. Dessa forma é a partir dos limites instituídos 

politicamente e demarcados politicamente é que são conduzidas diversas decisões políticas-

administrativas. Souza (1995) destaca que a concepção de território na Geografia Política com viés 

tradicional fixava-se na escala nacional e principalmente na figura do Estado-nação, tendo assim os limites 

espaciais e temporais, com pequena mobilidade.  

Sack (1986), discutiu o sentido das conexões do território e a perspectiva de libertar o conceito 

de território de sua “prisão original”, isto é, a referência exclusiva à dimensão do Estado nacional, que 

aponta as característica imutável e  fixa do território e da territorialidade, presa ao limite político, destaca 

porém, a característica móvel, variável e fluído em diferentes temporalidades e espacialidades, que estão 

atreladas também a dimensão territorial. 

No sentido de refletir sobre a multiplicidade analítica da fronteira trazemos a contribuição  

sociológica de José de Souza Martins que em sua análise discute o processo do avanço das fronteiras sob 

a ótica capitalista de produção espacial, essencialmente, no interior do território amazônico brasileiro, na 

obra: Fronteira: a degradação do outro nos confins do humano, o autor contribui ao esclarecer sobre o 

papel das fronteiras enquanto espaços de encontros de sociedades e culturas, considerando a fronteira 

como lugar da liminaridade, da indefinição e do conflito:  
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Na minha interpretação, nesse conflito, a fronteira é essencialmente o lugar da alteridade. É isso 
o que faz dela uma realidade singular. À primeira vista é o lugar do encontro dos que por 
diferentes razões são diferentes entre si, como os índios de um lado, e os ditos civilizados de 
outro; como os grandes proprietários de terra, de um lado, e os camponeses pobres de outro. 
Mas o conflito faz com que a fronteira seja essencialmente, a um só tempo, um lugar de 
descoberta do outro e de concepções de vida e visões de mundo de cada um desses grupos 
humanos. O desencontro na fronteira é o desencontro de temporalidades históricas, pois cada 
um desses grupos está situado diversamente no tempo da história. (MARTINS, 2014, p. 131).  

 

O conceito de fronteira e território atualmente estão associados também a outras abordagens do 

conhecimento geográfico e das ciências sociais, como às temáticas culturais, ambientais, econômicas e de 

desenvolvimento regional e neste estudo, com ênfase à questão urbana.  A compreensão da dimensão de 

fronteira é ampla, mas ressaltamos seu papel de espaços de interações sociais e representam territórios 

de múltiplas trocas com singularidades específicas às suas localizações, que na nossa análise revelam na 

espacialidade urbana, marcas do dinamismo dos fluxos e articulações de redes territoriais fronteiriças. 

 

Rede e território: conexões 

Ao discutir o papel das redes, Dias (1995, p.147) considera que estas apresentam a propriedade 

de conexidade, ou seja, através da conexão de seus diferentes nós, dessa forma a rede simultaneamente, 

tem a potencialidade de solidarizar ou de excluir, de promover dessa forma a ordem e a desordem. Além 

disso, a autora destaca que a rede é uma forma particular de organização territorial, e no âmbito dos 

processos de integração, de desintegração e de exclusão espacial ela aparece como instrumento que 

viabilizam duas estratégias: circular e comunicar.  

Santos (1996) destaca que as redes são animadas por diferentes fluxos e que são dinâmicas e 

ativas, mas não trazem em si mesmas seu princípio dinâmico, que é o movimento social, tal movimento 

é animado tanto por dinâmicas locais quanto globais, ou seja, em diferenciadas escalas de análise. 

Lencioni (2006) sobre a dimensão de escala e rede, pondera  a análise geográfica a partir de uma 

perspectiva das redes, enquanto força produtiva, e não mais através de uma estrutura urbana piramidal, 

para isso, a autora aponta dois tipos de redes que podem ajudar na compreensão da estruturação da 

relação entre a cidade e a região sob uma perspectiva dialética: a rede de proximidade territorial, a qual é 

constituída por redes materiais, principalmente, aquelas relacionadas à circulação, como por exemplo, as 

de transportes viários; e a rede de proximidade relativa, que corresponderia às redes imateriais, 

relacionadas aos fluxos de informação e comunicação que possibilitam romper distâncias territoriais 

aproximando o que se encontra distante. 

As redes apresentam diferentes características e funções, como as redes técnicas, destacando o 

papel das infraestruturas e a forma que estas desempenham na compreensão da localização e distribuição 

de redes materiais estabelecidas no território. As redes urbanas que demonstram a relação entre cidades, 

conforme as dinâmicas urbanas e regionais.  Neste sentido técnico por exemplo das redes, tem-se a rede 

de transporte e suas diferentes tipologias (rodoviário, aéreo, hidroviário e ferroviário) e também as redes 
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imateriais, como as de informação e comunicação, a exemplo a rede de internet, revelam maiores e/ou 

menores graus de sofisticação e tecnicização espacial-regional, o que demonstram as desigualdades 

regionais, por exemplo, as diferenciações socioespaciais presentes no território brasileiro. 

A relação do campo teórico e prático entre território e rede se apresenta há um tempo na 

Geografia e acompanha aprimoramentos capazes de legitimar sua expressão na produção de 

conhecimentos e análise territorial em uma perspectiva reticular do espaço geográfico. Haesbaert neste 

estreitamento teórico-conceitual, destaca:  

O território sempre foi constituído de redes. Poderíamos mesmo afirmar que elas passaram de 
elemento constituinte, na territorialidade mais tradicional e fechada, a elemento constituidor, 
malha cada vez mais globalizante dentro da qual os territórios podem se tornar meros pontos, 
ou seja, momentos ou parcelas elementares da rede. Muitos territórios têm o controle e a 
identidade internos garantidos por redes hierárquicas (geralmente com o papel de dominação) 
ou complementares (muitas vezes de solidariedade). E vice-versa: territórios podem servir como 
patamar para articulação de redes que cooptem, hierarquicamente, outros territórios. O que 
distingue uma dinâmica da outra é fundamentalmente a extroversão e a introversão dominante 
em cada processo constituidor ou, em outras palavras, o domínio de dinâmicas centrifugas ou 
centrípetas. (HAESBAERT, 1997, p.4). 
 

Haesbaert discute ainda sobre a possibilidade de a partir da rede e das dinâmicas reticulares a 

compreensão espacial, em nuances maiores de análises capazes de superar conceitos, aprimora-los e 

recria-los, diante a dimensão da lógica reticular territorial:  

Assim, a rede é um constituinte indissociável da própria zona ou área. Sem rede não há controle 
de uma área (a começar que uma rede pode ser encarada, por exemplo, como um conjunto 
coordenado de postos fronteiriços), e de certa forma toda rede, geograficamente falando, exige 
áreas ou zonas, ainda que de pequena dimensão (que pode ser até uma antena), para efetivar seus 
fluxos e conexões. Assim, nessa  perspectiva mais analítica, rede enquanto conceito não se coloca 
no mesmo patamar de território, lugar e paisagem, mas, de “zona” ou “área”, pois tem um 
sentido amplo e (também) operacional como componente indissociável de nossa concepção 
relacional de espaço, quando sua manifestação se dá a partir da dominância de uma lógica 
reticular – daí a possibilidade de falar hoje em dia em território-rede, lugar-rede etc. 
(HAESBAERT, 2014, p.39-40). 
 

Os fluxos estabelecidos no território-rede devem ser incorporados também à análise as dimensões 

dos circuitos inferiores e não somente superiores da economia urbana, que são territorializados no 

contexto fronteiriço aqui evidenciado, como os diferentes meios de transportes alternativos, tanto 

rodoviário quanto hidroviário, que realizam a distribuição e circulação de pessoas e cargas.  Estes fluxos 

estão no cotidiano urbano e fronteiriço de Oiapoque estabelecendo e estruturando redes e 

territorialidades a partir das dinâmicas reticulares que articulam e demonstram a importância do contexto 

urbano frente às dinâmicas fronteiriças. Neste sentido a cidade de Oiapoque, se coloca como como centro 

difusor de fluxos e redes em outras espacialidades sob sua influência, tanto no Brasil, quanto na Guiana 

Francesa. 
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RECORTE ESPACIAL ANALÍTICO: A FRONTEIRA BRASIL – GUIANA FRANCESA  
 

O município de Oiapoque está localizado na porção setentrional do Brasil e do Amapá, Estado 

este que corresponde a uma das 27 Unidades Federativas do Brasil e se localiza à Nordeste da região 

Norte do Brasil. Em relação às características naturais do estado, destaca-se que o Amapá é a unidade da 

federação mais setentrional entre os estados litorâneos brasileiros e apresenta especificidades do quadro 

natural amazônico, no entanto em relação a sua hidrografia ele também apresenta bacias hidrográficas 

isoladas, que desaguam no oceano Atlântico, estas não necessariamente vinculam-se à bacia amazônica, 

como é o caso do rio Oiapoque que representa o limite natural da fronteira com a Guiana Francesa, e 

por sua vez não faz parte da área de drenagem do rio Amazonas.   

Sobre os limites do estado do Amapá ressaltamos que além da fronteira com a Guiana Francesa, 

o estado faz fronteira também com o Suriname, e que apenas dois municípios amapaenses se limitam 

com estes países: Oiapoque e Laranjal do Jari.  

Segundo dados do IBGE o Amapá possui uma extensão territorial de 142.828,521 km² e uma 

densidade demográfica de 4,69 hab./km². Sua população em 2018 está estimada em 829.494 habitantes 

(IBGE, 2018). Possui 16 municípios e o estado de Roraima 15, correspondendo assim aos Estados 

brasileiros com menores números de municípios por Unidade da Federação. A tabela 2, apresentada na 

sequência os 16 municípios amapaenses e as respectivas estimativas populacionais feitas pelo IBGE, para 

o ano de 2017.  

Oiapoque como destacado é um dos dezesseis municípios que formam o estado do Amapá, 

possui uma área de 22.625,286 km² e uma população de 25.514 habitantes (IBGE, 2017), o que representa 

a quarta maior população do Estado, segundo estimativas populacionais do IBGE (2017) e uma 

densidade demográfica de 0,91 habitantes/km². A figura 1, apresenta o mapa político do estado do 

Amapá e dá ênfase a localização do município de Oiapoque, área de estudo deste trabalho. 

O território amapaense apresenta 8 municípios inseridos na Faixa de Fronteira, destes apenas 

Oiapoque é classificado como cidade-gêmea, com a cidade de Saint George de L’Oiapock, localizada na 

Guiana Francesa.  A tabela 3 a seguir, lista os municípios amapaenses, localizados na Faixa de Fronteira. 

O município e a cidade de Oiapoque limitam-se com Saint George del'Oyapock  - portanto, 

cidade-gêmeas - segundo o Ministério da Integração Nacional. Saint George apresenta interações sociais, 

com o 3“lado de cá”, e a espacialidade urbana oiapoquense revela em seu cotidiano urbano as marcas das 

trocas entre as cidades-gêmeas. No espaço urbano de Oiapoque o local mais dinâmico em relação às 

interações fronteiriças é a orla da cidade, justamente pela relação intensa com o cotidiano do limite 

fronteiriço: o rio Oiapoque. Este espaço popularmente chamado de Beira, representa o ponto de chegada 

e partida para aqueles que se deslocam por meios das catraias. A dinâmica econômica fronteiriça neste 

 
3 Referência à cidade de Oiapoque, ao lado brasileiro. 
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espaço é marcada pela presença de casas de câmbio e também pelos cambistas informais, que atuam na 

troca de real pelo euro e vice-versa. A figura 2, apresentada a seguir, evidencia parte deste ponto crucial 

para a dinâmica fronteiriça franco-brasileira: a Beira de Oiapoque. 

 
Tabela 2: Estimativa populacional dos municípios amapaenses (2017). 

 
Município 

Estimativa da População (2017) 
(Habitantes) 

Amapá 9. 029 

Calçoene 10. 926 

Cutias 5. 864 

Ferreira Gomes 7. 591 

Itaubal 5. 387 

Laranjal do Jari  49. 446 

Macapá 493. 634 

Mazagão 21. 206 

Oiapoque 26. 627 

Pedra Branca do Amaparí 15.931 

Porto Grande 21. 484 

Pracuúba 4.993 

Santana 119.610 

Serra do Navio 5.306 

Tartarugalzinho 16.855 

Vitória do Jari 15.605 

POPULAÇÃO TOTAL DO ESTADO DO 
AMAPÁ – 2018 

826.494  

Fonte: IBGE (2018). Organizado por Moura. (2018). 
 
 

Figura 1: Mapa político do Estado do Amapá com ênfase na localização do município de Oiapoque. 

 
 Fonte: IBGE. Elaborado pelo autor (2018). 

 

Na seara de apresentar especificidades e representações vinculadas ao imaginário social da 

espacialidade fronteiriça de Oiapoque, os autores Nascimento; Tostes, enfatizam: 

[...] Oiapoque baliza a fronteira norte do Brasil com a Guiana Francesa - um departamento 
ultramarino francês encravado no continente sul-americano. Cidade de Oiapoque forma com 
Saint George - pequeno vilarejo francês de forte presença militar – uma zona de fronteira 
bastante antiga e estagnada. Oiapoque é uma cidade-marco e como tal, possui a sua frase 
símbolo: “aqui começa o Brasil”. Além dessa frase, o chavão “do Oiapoque ao Chauí”, reforça 
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a idéia de fronteira e dos contornos da nação, colocando o nome dessa pequena cidade 
amazônica no cenário nacional. (NASCIMENTO; TOSTES, 2008, p. 2). 
 

 
Tabela 3: Municípios amapaenses localizados na faixa de fronteira 

 

MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DO AMAPÁ 
LOCALIZADOS NA 
FAIXA DE FRONTEIRA  

TIPOLOGIA  

POPULAÇÃO 
2010 

(IBGE) 

ESTIMATIVA  

POPULAÇÃO 
2017 

1 Amapá faixa de fronteira 8.069 8.757 

2 Calçoene faixa de fronteira 9.000 10.525 

3 Ferreira Gomes faixa de fronteira 5.802 7.270 

4 Laranjal do Jari linha de fronteira 39.942 47.554 

5 Oiapoque cidade-gêmea 20.509 25.514 

6 Pedra Branca do Amapari faixa de fronteira 10.772 15.125 

7 Pracuúba faixa de fronteira 3.793 4.779 

8 Serra do Navio faixa de fronteira 4.380 5.111 

Fonte: BRASIL (2016) e IBGE (2018).  Organizado pelo autor (2018). 

 

Figura 2: Parte da orla de Oiapoque, conhecida como Beira, um dos pontos de entrada e saída das 
catraias que fazem a travessia de Oiapoque – Guiana Francesa. 

 
Fonte: Edenilson Moura (2018). 

 

Os fluxos expressos no território aqui compreendido, estão vinculados à circulação e transportes 

de pessoas e mercadorias que dinamizam o espaço urbano, articulam e estruturam redes de conexão direta 

entre Oiapoque com as distintas cidades e capitais dos territórios sob sua influência, seja com o lado 

brasileiro, ressaltando a ligação de Oiapoque com a capital amapaense Macapá e, também com a Guiana 

Francesa com a cidade-gêmea do outro lado do rio, Saint George, além de fluxos com a capital Caiena, 

o que demonstra que as relações sociais extrapolam de certo modo a formalidade e rigidez dos limites 

instituídos pelos Estados, articulando e aproximando territorialidades de maneira reticular por meio de 

fluxos inseridos muitas vezes nos circuitos inferiores da economia urbana. 
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Nas distintas territorialidades urbanas oiapoquenses diferentes fluxos e redes são estabelecidas na 

e pela cidade. Tais dinâmicas expressas pelos fluxos revelam uma importância para o contexto urbano de 

Oiapoque, mesmo diante de mazelas sociais e infraestruturais, que deveriam ser ao menos minimizadas 

por políticas públicas mais eficazes em diferentes níveis de atuação, diante a importância territorial, 

diversidade sociocultural, biodiversidade e particularmente, pela população que reside em Oiapoque que 

merece esta atenção do Estado e pela centralidade que a fronteira exerce territorialmente.  

Na localização fronteiriça do município e da cidade de Oiapoque tem-se a referência que de um 

lado do rio homônimo à cidade é Brasil, do outro lado do rio é a França. Desta forma uma fronteira 

internacional com um território ultramar francês, representam, portanto, dois países próximos, 

fisicamente tratando e, ao mesmo tempo, distantes, quando comparamos os modos de produção espacial, 

gestão territorial e também o sistema político-administrativo, que são adotados nestes países.  

    Sobre a espacialidade das cidades-gêmeas Oiapoque (Brasil) e Saint George (Guiana Francesa), 

notam-se especificidades da conexidade do território-rede na fronteira franco-brasileira, que se atrelam à 

condição fronteiriça a partir de singularidades que são expressas nas dinâmicas socioespaciais, levando-

se e, consideração a dimensão do território-rede. Martins neste âmbito esclarece,  

 

A fronteira do Amapá com a Guiana Francesa apresenta singularidades que merecem ser 
mencionadas: do lado brasileiro localiza-se a cidade de Oiapoque e do lado francês a cidade de 
Saint George, são coletividades separadas por critérios relacionados à soberania; nacionalidade e 
etnicidade; organização política, administrativa, institucional. Mas também são muito próximas 
em termos físicos e em função do grau de interação entre seus habitantes por conta do intenso 
deslocamento de pessoas de um lado a outro da fronteira. (MARTINS, 2011, p.2). 
 

Portanto reafirma-se que a localização geográfica fronteiriça de Oiapoque – AP, influencia 

diretamente na produção do espaço, com maior realce no espaço urbano. Temos nesta análise reflexos 

perceptíveis na espacialidade, diferentes dimensões, como: físico-estruturais, econômicos e culturais e 

ainda acrescentamos que os diferentes fluxos fronteiriços e a articulação de redes estão inseridas na 

dinâmica territorial e social da cotidianidade da cidade.  

Ponte binacional: um nó na rede-territorial? 

Entre os elementos da rede-técnica de conexidade da fronteira franco-brasileira e também com 

importância para a integração e logística estado do Amapá, que provoca debates e incertezas para diferentes 

protagonistas e conta com inúmeros desafios, mas que representa potencialidades da integração 

transfronteiriça, é a Ponte Binacional. O decreto 4373, de 12 de setembro de 2002, promulgou o acordo entre 

o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa, para o Projeto de 

Construção de uma Ponte sobre o Rio Oiapoque, celebrado em Brasília, no dia 5 de abril de 2001 

(BRASIL, 2002). 

 A abertura total da Ponte foi prevista para o ano de 2012, mas somente no mês de março de 2017, 

teve sua abertura, mas de maneira parcial. O atraso se deu por uma série de fatores, principalmente estratégicos, 
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políticos e estruturais.  Ressalta-se que do “lado francês” a estrutura dos postos de fiscalização aduaneira e 

demais estruturas localizadas em território francês, ficaram prontas há muito tempo, realidade diferente à do 

Brasil, que mesmo após a abertura parcial, ainda não concluiu a estrutura das instituições públicas fiscalizadoras 

da fronteira, que devem ser instaladas no lado brasileiro da fronteira.  

A abertura da Ponte de certa forma, sinaliza potencialidades e que pode promover por exemplo 

o desenvolvimento econômico para Oiapoque. Um exemplo dessa possível melhoria econômica é a 

atividade turística que pode ser melhor aproveitada diante às potencialidades turísticas existentes em 

Oiapoque, principalmente o turismo em áreas naturais. No entanto, é na cidade que há a concentração 

da oferta de hotéis, pousadas, bares e restaurantes e demais prestadores de serviços, que já se apropriam 

ainda que incipiente da atividade turística oiapoquense. Dessa forma, o espaço urbano sob a égide 

econômica se beneficiaria com o turismo intensificado pós-abertura da ponte.  

Porém o planejamento territorial é fundamental, precipuamente se tratando da abertura de uma 

ponte que conecta fisicamente, proximidades e distâncias.  Nesta seara das externalidades deste processo, 

devem ser integralmente priorizadas nas elaborações de políticas em diferentes âmbitos, como 

econômicos políticos e culturais, evitando os conflitos que possam provocar o distanciamento e não a 

integração em múltiplos sentidos, entre os entre os dois países, por exemplo, entre as cidades-gêmeas 

Oiapoque e Saint George. 

A espacialidade urbana de Oiapoque em nossa leitura, corresponde ao território mais impactado, 

com a abertura parcial, e certamente quando total, da Ponte Binacional, diante às redefinições, políticas 

e estratégicas de múltiplas forças e poderes, sobre o espaço fronteiriço, que ela desempenha e pode 

desempenhar ainda mais, afigurando a ponte como um nó na rede territorial fronteiriço.  

Como discutido é principalmente no espaço urbano de Oiapoque que fluxos e interações 

fronteiriças, materializam-se no espaço geográfico amapaense. No âmbito das possibilidades de 

desenvolvimento com a inauguração da ponte, Silva e Superti, consideraram: 

A inauguração da Ponte Binacional abre possibilidades para o desenvolvimento econômico e 
social do município ressaltando suas atividades comerciais e permitindo novas oportunidades 
com o aproveitamento de seu potencial turístico. Contudo, as políticas públicas de instalação das 
infraestruturas transfronteiriças (IIRSA e Programa de Aceleração do Crescimento – PAC) não 
vislumbram a inserção de mecanismos de desenvolvimento urbano em escala local. De modo 
que, se existem perspectivas positivas, elas só serão viabilizadas por políticas estruturais 
socioeconômicas fomentadas a partir do contexto local, caso contrário, a cidade de Oiapoque 
pode, também, se tornar simples rota de passagem, com seu atual centro comercial isolado pelo 
posicionamento do ramal de acesso que liga a ponte diretamente a BR-156 sem passar pelo 
núcleo urbano ou ainda o surgimento de uma nova cidade sob influência do fluxo entre a rodovia 
e a ponte. (SILVA; SUPERTI, 2015, p. 65). 
 

A relevância da elaboração de políticas eficazes para a administração nos dois países beneficiados 

pela ponte, deve antepor o desenvolvimento econômico e social. Esta abertura suscitou conflitos entre os 

trabalhadores do rio fronteiriço. Estamos nos referindo as catraias e as balsas, uma vez que a atividade é 

substituída de certo modo, pela ponte, pois há pessoas que podem pagar os impostos cobrados, para circular 

sobre a ponte. Em conversas informais com alguns catraieiros é comum o discurso da diminuição de 
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passageiros na travessia do rio, principalmente de franceses vindo para o lado brasileiro, pois, muitas pessoas 

optam em atravessar a fronteira com veículos próprios e não mais com as tradicionais catraias.   

Quanto as normas para travessia sobre a ponte, estão a exigência do visto, para todos que desejam 

entrar oficialmente na Guiana Francesa. O visto é emitido pelo Consulado Francês que fica localizado na capital 

Macapá, no entanto, recentemente (primeiro semestre de 2018) por problemas estruturais do referido 

consulado, o visto só está sendo emitido somente em Brasília, o que dificulta ainda mais a confecção do 

documento, que permite a entrada de estrangeiros na Guiana Francesa, exceto para aqueles que possuem 

passaporte de algum país vinculado à União Europeia. Para a passagem de veículos sob a ponte deve ser feito 

o pagamento do seguro para os automóveis brasileiros para adentrarem e circularem no território da Guiana 

Francesa, valores que variam entre 250 a 450 euros, de acordo com modelo do veículo. A ponte fica aberta em 

dias e horários estabelecidos: segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h e aos sábados, das 8h às 12h.  

É claro que os impactos socioespaciais da abertura da Ponte Binacional, ultrapassam a escala 

urbana local, mas, a conjuntura da cidade de Oiapoque se configurar como porta de entrada e saída desta 

fronteira, que a credencia como espaço que deve ser priorizado na elaboração de políticas públicas 

estruturantes de desenvolvimento e integração regional e que fomentem o bem-estar social oiapoquense.  

 

BR-156: relevâncias e desafios 

Outro aspecto importante no entendimento das redes no âmbito territorial no contexto 

fronteiriço franco-brasileiro é a BR -156, que se constitui como única via de acesso rodoviário ao 

município de Oiapoque. Esta BR tem seu ponto de início no município de Laranjal do Jari, no Sul do 

Amapá, ligando este a porção meridional do estado até a capital  Macapá. Já seu ponto final está localizado 

em  Oiapoque, na Ponte Binacional. Portanto, a BR-156 conecta de Norte a Sul o estado do Amapá. 

Sobre características físicas desta estrada, Drumond; Pereira, apontam: 

A principal rodovia do estado é a federal, a BR-156, que liga Laranjal do Jari a Oiapoque, com 
uma extensão de quase 900 quilômetros, basicamente numa direção sul-norte. A estrada 
atravessa terrenos planos levemente ondulados, de origem do Terciário, com um trajeto em geral 
paralelo à Planície Costeira, sem ser litorânea, no entanto. De laranjal do Jari a Macapá, a estrada 
atravessa florestas de terras baixas, numa direção predominantemente de nordeste. De Macapá 
a Calçoene, ela toma direção predominantemente de norte, cortando os cerrados amapaenses. 
De Calçoene a Oiapoque, a estrada segue predominante para noroeste e corta os cerrados e 
terras baixas florestadas. (DRUMOND; PEREIRA, 2007. p. 95). 

 

Entre os entraves do desenvolvimento regional-fronteiriço de Oiapoque é a não conclusão do 

asfaltamento de um trecho de cerca de 110 Km, que com o período das chuvas4, apresentam inúmeros 

 
4 O período conhecido como inverno amazônico é aquele marcado por altos índices pluviométricos, datados entre meses de 
dezembro a julho, o que pode variar de acordo com extensão do período das chuvas durante o ano. Em contrapartida, o 
chamado verão amazônico é o período com poucas chuvas e até mesmo a inexistência delas. Ressalta-se que por se localizar 
próximo a Linha do Equador, as variações de temperatura, é sempre baixa, quase sempre é quente na região. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Macap%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oiapoque
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponte_sobre_o_Rio_Oiapoque
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pontos de atoleiros, configurando como uma principal dificuldade de conexidade da rede rodoviária de 

Oiapoque. No inverno amazônico no espaço urbano de Oiapoque, são sentidos os impactos de tais 

atoleiros, no cotidiano da cidade. As viagens (Macapá – Oiapoque / Oiapoque – Macapá) que 

normalmente no período de verão amazônico (baixos índices pluviométricos), são feitas em cerca de 10 

horas, são ampliadas significativamente, pelos inúmeros pontos críticos de atoleiros e buracos ao longo 

da BR-156. Ainda se tem a alta dos valores das mercadorias básicas encontradas nos estabelecimentos 

comerciais da cidade, incluindo alimentos e combustíveis de automóveis. 

Ainda no tocante as falhas na conexidade das redes que são estabelecidas no território, temos as 

redes técnicas-informacionais deficitárias na cidade de Oiapoque, como a distribuição de energia elétrica, 

disponibilidade de internet, telefonia fixa e móvel.   

Na circulação de pessoas e mercadorias na região e no contexto fronteiriço destacamos os papeis 

de importantes agentes que se incluem nos circuitos inferiores da economia urbana, estes se articulam 

redes de diferentes características, diante das especificidades e problemas existentes na fronteira, 

destacamos aqui os: piratas, catraias e as navetes.  

Piratas da terra... 

Piratas ou Pirateiros são os nomes dados aos motoristas de carros particulares, que se deslocam 

no trajeto Macapá – Oiapoque e Oiapoque – Macapá, de forma alternativa as empresas particulares de 

ônibus interestadual (Viação Santanense e Amazontur), estes veículos são modelos “caminhonetes” e em 

sua maioria possuem motores à tração 4x4, ideais para se locomoverem nas estradas, escorregadias e 

lamosas, características da BR-156 no inverno amazônico. As figuras 3 e 4, mostram respectivamente, 

um veículo pronto para uma viagem com destino a Macapá (fotografia do lado esquerdo), com a carga 

na carroceria protegida com lona, contra chuvas e o outro registro mostra um veículo conduzido também 

por pirateiro parada em um ponto de atoleiro na BR-156, durante inverno amazônico no ano de 2016 

(fotografia do lado direito).  

Todos os dias os piratas realizam as viagens que são realizadas apenas quando o veículo está 

completamente ocupado, por quatro passageiros. As viagens podem ser programadas por telefone via 

ligação e/ou mensagens por meio do aplicativo WhatsApp, diretamente com os motoristas, ou ainda indo 

nos pontos de saídas dos veículos, tanto em Oiapoque quanto em Macapá. Na cidade de Oiapoque o 

ponto de saída dos veículos é a Beira, o porto de entrada e saída do Rio Oiapoque, como mencionado 

anteriormente, este é local local de intenso fluxo de pessoas e mercadorias, é perceptível a essência 

fronteiriça neste local da cidade. Já em Macapá o ponto de concentração dos Piratas é a rodoviária da 

cidade. Ressalta-se a comodidade que os piratas proporcionam de buscarem os passageiros nos locais de 

suas preferências. Eles também transportam cargas/mercadorias, no entanto, não se costuma realizar 

nenhum controle de passageiros e/ou mercadorias, durante a viagem, raramente quando ocorre, é alguma 

blitz realizada pela Polícia Rodoviária Federal. Os valores cobrados pelos pirateiros nas viagens Macapá-
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Oiapoque e/ou Oiapoque-Macapá custam em média R$200,00. Valor que costuma ser ampliado no 

inverno amazônico, em decorrência às dificuldades de tráfego enfrentados na BR-156, como os atoleiros 

e a pistas lamosas. Já o valor cobrado pelas empresas de ônibus nesta viagem, não varia durante o ano e 

atualmente cobra-se R$ 115,00, mais a taxa de embarque, cobrado pelas rodoviárias municipais, valor 

estimado atualmente em R$ 2,00. 

 

Figura 3: (Fotografia lado esquerdo) Caminhonete 4X4 conduzida por um Pirateiro, com a carga protegida 
contra as chuvas por lona, o veículo estava partindo para Macapá, registro realizado na Beira de Oiapoque, ponto 
de concentração dos piratas. Fotografia 4: Ponto de atoleiro da BR- 156 no ano de 2016 (Fotografia lado direito). 

  
                                  Fonte: Edenilson Moura (2018; 2016). 
 

Catraieiros e Navetes: o vai e vem na fronteira 

Além dos pirateiros outros protagonistas da conexidade fronteiriça franco-brasileira são os 

catraeiros. Estes profissionais conduzem as catraias (figura 5) que são as embarcações motorizadas que 

cotidianamente navegam sob o Rio Oiapoque, conectando, sobretudo, as pessoas na fronteira Brasil – 

Guiana Francesa. 

Os catraieros se organizam em associações e cooperativas: 

1 - Cooperativa de Transporte Fluvial e Terrestre de Oiapoque – COMFCOI; 
2 - Associação dos Pilotos Fluviais de Vila Vitória – APFVV; 
3 - Cooperativa de Transportes e Turismo de Oiapoque – COOPTUR;  
4 - Associação Valle de Saint-Georges L’Oyapock.  
 

As entidades atuam na gestão profissional do segmento, auxiliando por exemplo, nos valores a 

serem cobrados nos deslocamentos. Somente na COMFCOI existem 38 catraeiros vinculados à esta 

cooperativa.  Entre os destinos que são realizados pelas catraias, têm-se: Saint George – Clevelândia, Vila 

Vitória – Saint George, Saint George – Chácara Du Rona, além, de outros deslocamentos.  Todos os 

deslocamentos possuem valores tabelados pelas associações, que variam de acordo com período da 

realização travessia que podem ser no período diurno ou noturno, os valores cobrados nas viagens 
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noturnas, são mais elevados, tanto na moeda Real quanto na moeda Euro. Entre os trajetos efetuados 

pelos catraieros, o mais realizado é o de Oiapoque - Saint George e Saint George – Oiapoque e leva cerca 

de 10 minutos de travessia sobre o rio Oiapoque, o valor cobrado nesta travessia no período diurno é de 

R$20,00 e noturno R$25,00 e 6 € no período diurno e 7 € no período noturno, estes foram atualizados 

recentemente. 

 

        Figura 5: Catraias atracadas no Rio Oiapoque. 

 
Fonte: Edenilson Moura (2018). 

 

 

Do outro lado da fronteira, já em solo Franco-guianense, os automóveis com placas francesas, 

conhecidos como Navetes, (veículos similares a pequenas vans) são os responsáveis para fazerem de 

maneira coletiva os deslocamentos nas cidades daquele país, especialmente, entre Saint George até a 

capital Caiena e Caiena à Saint George, e também até Oiapoque, atravessando para o lado brasileiro, 

principalmente após a abertura parcial da Ponte Binacional. Ressalta-se que não há empresa de transporte 

de ônibus que realize a viagem da cidade-gêmea Saint George até a capital da Guiana Francesa, Caiena. 

Os deslocamentos são feitos pela RN 2, estrada conhecida como Route de l’Este, e, tem duração de cerca 

de 3 horas de viagem, e custa em média 40 Euros, a distância de Saint George até Caiena é de 

aproximadamente 180 km.  

Todos os meios de transportes abordados neste trabalho revelam a dinamicidade do território-

rede e dos fluxos diversos que são estabelecidos na fronteira franco-brasileira. O vislumbrar para estas 

dinâmicas reticulares permitem entre outras coisas, a interpretação das limitações infraestruturais da 

circulação rodoviária e da mobilidade fronteiriça em uma região que apresenta cotidianamente intensas 

trocas, marcadas pela circulação de pessoas e de mercadorias, na cidade de Oiapoque e também com o 

estabelecimento de redes, inclusive urbanas, entre as cidades, até mesmo com cidades da Guiana 

Francesa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Nossa análise aponta o território aqui discutido como uma importante área fronteiriça para o 

contexto amapaense e amazônico e não somente para este contexto local e/ou regional, mas, devido ao 

seu potencial de integração latino-americana e latino-europeia, representa dessa forma, uma fronteira de 

destaque socioespacial em contextos analíticos maiores, frente as relações que possam ser intensificadas 

e consolidadas, com exemplo na integração cultural e econômica do território brasileiro com a França 

e/ou Guiana Francesa. No entanto, frente a muitas políticas que perpetuam esta região somente como 

território amazônico periférico, continua-se uma fronteira com potencial de desenvolvimento, mas 

repletas de mazelas sociais e ausências de políticas públicas eficazes para melhoria da vida povo 

fronteiriço.   

Neste artigo propusemos a identificar a partir da análise territorial uma perspectiva reticular sobre 

as dinâmicas fronteiriças e suas implicações no âmbito da produção do espaço urbano, especificamente 

na cidade de Oiapoque, destacando a fronteira como centralidade na função urbana de Oiapoque para 

contexto o fronteiriço e regional.  

O papel da articulação territorial em rede por meio de dinâmicas características da fronteira 

franco-brasileira, realizam-se por meio de diferentes protagonistas que territorializam e marcam no 

cotidiano, novas e velhas formas de produzir o espaço fronteiriço internacional amazônico.    

Na fronteira franco-brasileira novos arranjos territoriais, (re)dinamizam a produção do espaço 

geográfico, como exemplo, a abertura parcial da Ponte Binacional, que possibilita novas articulações dos 

territórios-rede, que reorganizam as dinâmicas da fronteira. Tais arranjos territoriais tendem a transformar 

os diferentes fluxos sob a lógica reticular, estabelecendo por exemplo, novas formas de produção do 

espaço urbano-fronteiriço.  

Consideramos que a complexidade dos territórios-rede, possibilita apontar a fronteira como 

centralidade da discussão territorial e não a tem como temática marginalizada, com perspectivas 

homogeneizadoras da realidade empírica analisada, tal abordagem se apresenta como estratégica para 

entendimento e gestão territorial, revelando assim o potencial analítico da fronteira através do território-

rede e o vislumbrar de Geografias do/para o começo do Brasil. 
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ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO DE 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como objetivo identificar e apresentar análises sobre a evolução da 

mancha urbana e áreas verdes da cidade de Cascavel- PR, além de apontar a previsão de crescimento do 

município em 2050. Cascavel está localizada no Oeste do Paraná e seu crescimento foi verificado nos 

anos de 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 e 2018. A elaboração dos mapas utilizadas foi realizada no 

software Spring 5.1.8, com imagens do satélite CBERS. 

A elaboração e análise da mancha urbana e áreas verdes da cidade de Cascavel-PR, é 

extremamente importante para o planejamento urbano e para o estabelecimento de diretrizes acerca da 

estrutura urbana da cidade, para isso a mancha urbana foi delimitada em cada período de análise. De 

acordo com as análises, a cidade de Cascavel-PR tende a crescer de forma significativa para a região 

Oeste, fato que evidencia as dinâmicas presentes no espaço urbano. Diante de tais projeções é possível 

estabelecer novas diretrizes para o planejamento urbano da cidade. 

Em um primeiro momento, o presente trabalho apresenta os materiais e métodos da pesquisa, 

posteriormente uma breve discussão referente aos conceitos de Sensoriamento Remoto, e por fim os 

resultados e discussões. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Inicialmente, foi realizado o download das imagens do satélite CBERS da cidade de Cascavel-

PR, referente aos anos 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 e 2018 no site do Instituto Nacional de 

 
1 Licenciada em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Bacharelanda e cursando Especialização em Ensino 
de Geografia. E-mail: okaroline22@gmail.com. 
2 Licenciada em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Bacharelanda e cursando Especialização Ensino 
de Geografia. E-mail: anaaa0@hotmail.com. 
3 Licenciado em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Bacharelando e cursando Especialização em 
Religião e Religiosidades. Bolsista do Programa de Educação Tutorial (PET).  
E-mail: victorhugo.oliveira16@gmail.com. 
4 Graduando em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), E-mail: vreis.x10@gmail.com. 



 

 
68 

Pesquisas Espaciais (INPE). Posteriormente, as imagens foram salvas em um banco de dados, criado 

para o processamento digital das imagens, para isso foi utilizado o programa Spring 5.1.8.  

As bandas espectrais vermelho, infravermelho próximo e azul, foram inicialmente tratadas com 

um aumento linear de contraste nas mesmas. Foram aplicadas as cores R (vermelho), G (verde) e B (azul) 

nas três bandas contrastadas. Esse processo permite uma visualização mais significativa e apresenta as 

diferenciações de vegetação e mancha urbana contidas na imagem. Para realizar o recorte geral da área 

da cidade de Cascavel-PR, foram criados os planos de informação: limite geral, limite urbano e uso do 

solo.  

No menu Temático foi selecionado a edição vetorial para a delimitação da mancha urbana da 

cidade de Cascavel- PR, e para realizar a classificação das imagens, foi utilizado o classificador Maxver, 

que permite a classificação de áreas pequenas, por meio da classificação pixel a pixel.  

O critério utilizado para a delimitação foi o de áreas com água (lagos, rios), áreas urbanas e áreas 

verdes, segundo Bargo, Martins e Matias (2016) as áreas urbanas podem ser definidas como áreas no qual 

o limite é previamente estabelecido por lei em decreto municipal, além disso, podem ser compreendidas 

como áreas onde as formas e estruturas são vistas em solo urbano, como por exemplo, edificações, glebas, 

loteamentos, arruamentos, entre outros. 

De acordo com a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2000), 

as áreas urbanas são definidas a partir dos seguintes elementos, ocupação, tamanho populacional, renda 

e atuação antrópica. Em linhas gerais, a delimitação das áreas urbanas utiliza a população classificada 

como rural ou urbana segundo a localização domiciliar. Ainda de acordo com o IBGE (2000), são 

consideradas áreas urbanas as áreas isoladas, definidas por lei municipal, no entanto separadas por um 

limite legal, enquanto que as áreas rurais se situam fora do perímetro urbano. 

Com base em Barbin (2003) as áreas verdes podem ser classificadas por meio de três tipologias: 

áreas de recreação que consistem em espaços designados para receber equipamentos para recreação da 

população local; áreas de preservação de recursos naturais com importância ecológica, biológica, 

ambiental e social; áreas abertas, que se originaram por meio do processo de urbanização das cidades, 

que incluem praças, áreas de circulação e jardins (BARDIN, 2003).  

De acordo com Milano (1992) as áreas verdes presentes nas cidades consistem em áreas abertas 

ou livres. Segundo Botelho e Martins (2010) as áreas verdes proporcionam o controle da poluição 

atmosférica, aumento da drenagem do solo a ainda podem ser concebidos como referencial histórico da 

paisagem urbana. 
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GEOPROCESSAMENTO: BREVE DISCUSSSÃO 

O conceito de geoprocessamento surgiu por meio de dados georreferenciados e 

computadorizados, principalmente o que diz respeito aos Sistemas de Informações Geográficas (SIG). 

De acordo com Câmara e Medeiros (2001), o principal objetivo do geoprocessamento é fornecer 

ferramentas computacionais para que seja possível determinar as evoluções espaciais e temporais de 

determinados fenômenos. 

Os Sistemas de Informações Geográficas podem ser definidos como:  

[...] um sistema para entrada, manipulação e exibição de informações geográficas; uma categoria 
de programa computacional; uma instância prática de um SIG combina programa computacional 
com equipamentos, dados, usuários e procedimentos, para resolver um problema, auxiliar 
decisões e planejamentos (FERREIRA, 2006, p. 2). 
 

Algumas técnicas são utilizadas na classificação de imagens durante o processamento de 

imagens, como é o caso do Maxver –utilizado no presente trabalho – e que consiste em um “método de 

classificação que considera a ponderação das distâncias entre médias dos níveis digitais das classes, 

utilizando parâmetros estatísticos, para calcular a probabilidade de um pixel pertencer a uma determinada 

classe” (INPE, 2018). Essas técnicas são utilizadas no Sensoriamento Remoto. 

Segundo Meneses e Almeida (2012), o conceito de Sensoriamento Remoto surgiu para explicar 

a utilização da tecnologia na obtenção de imagens da superfície terrestre. Sendo assim, a definição clássica 

de Sensoriamento Remoto é: “Técnica de obtenção de imagens dos objetos da superfície terrestre sem 

que haja um contato físico de qualquer espécie entre o sensor e o objeto” (MENESES; ALMEIDA, 2012, 

p. 3). 

Essa definição leva em consideração a distância do sensor em relação ao objeto de estudo, ou 

seja, contempla as seguintes etapas: a exigência: que diz respeito a ausência de matéria no espaço entre o 

objeto e o sensor do satélite; e a consequência, ou seja a informação do objeto pode ser transportada por 

meio dos espaços vazios; processo, que representa o elo de comunicação entre o objeto e o sensor, ou 

seja a radiação eletromagnética (MENESES; ALMEIDA, 2012, p.3). Em linhas gerais, o Sensoriamento 

Remoto utiliza-se de sensores a bordo de satélites e aeronaves com objetivo de capturar informações 

sobre a superfície e atmosfera terrestre (FERREIRA, 2006, p.2). 

Tais técnicas de delimitação da área urbana com a utilização de imagens de satélites são utilizadas 

de forma significativa no Sensoriamento Remoto e na área de Planejamento Urbano com ênfase para o 

uso e ocupação do solo, a esse respeito pode ser destacado o trabalho de Escobar; Silveira e Pereira Neto 

(2014) referente a: Análise multitemporal da expansão urbana dos municípios de Arapongas e Rolândia 

(PR) utilizando imagens do Landsat 5. Os autores utilizaram imagens referentes aos anos de 1996 até o 

ano de 2011, e constataram a dinâmica de expansão urbana que está em constante processo, tendo em 

vista que no ano de 1996 os polígonos totalizaram área de 23,78 km² e em 2011, os polígonos 

apresentaram crescimento significativo expandindo a área para 34,81 km², em linhas gerais os autores 
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concluíram que em 15 anos a malha urbana de Arapongas e Rolândia se expandiu em torno de 46% entre 

o período em análise, foi possível identificar nas manchas urbanas, contínuas e não contínuas a expansão 

do espaço urbano nos eixos norte e sul, por meio da criação da falsa cor, e edição vetorial ( ESCOBAR; 

SILVEIRA; PEREIRA NETO, 2014). 

Araújo et. al. (2006) utilizaram imagens do satélite Landsat para a análise da expansão urbana 

do município de Jacareí (SP) e para a verificação das diretrizes do Plano Diretor, na elaboração e 

processamento das imagens e mapas, os autores concluíram que, a expansão urbana se direcionou para 

as seguintes áreas Nordeste e Sudoeste, de forma mais precisa na direção da cidade de São José dos 

Campos, e na direção Sudeste o crescimento urbano mostrou-se mais fragmentado na porção noroeste. 

Além de tais considerações, os autores identificaram uma conurbação entre as cidades de São José dos 

Campos (SP) e Jacareí (SP). A utilização das imagens do satélite Landsat possibilitaram ainda, a realização 

de uma comparação entre os mapas do Plano diretor que apresentaram em alguns momentos diferenças 

significativas ao serem comparados com as imagens do satélite. 

No trabalho “Análise multitemporal da evolução da mancha urbana no entorno da BR-369 dos 

municípios paranaenses”, Polidoro et. al. (2010) analisaram de forma objetiva a evolução da área urbana 

dos municípios do entorno do eixo da BR-369 no ano de 2010, o principal objetivo foi compreender 

quais são as perspectivas de crescimento urbano dessa área, este estudo analisou ainda, a evolução urbana 

ao longo do tempo dos municípios localizados no eixo desta BR.  

Vale ressaltar que, os autores analisaram somente aspectos de espalhamento da mancha urbana 

dos municípios que perpassam a BR-369 que inclui os municípios de Apucarana, Arapongas, Rolândia, 

Cambé, Londrina, Ibiporã, Jataizinho, Uraí, Cornélio Procópio, Santa Mariana e Bandeirantes. Para o 

desenvolvimento foram utilizadas imagens orbitais adquiridas junto ao INPE – Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais, do satélite Landsat 5 referente dos anos de 1987, 1994 e 2009 (POLIDORO et al, 

2010). 

Segundo Polidoro et. al. (2010) foi possível constatar a evolução do tecido urbano entre os 

municípios mais próximos da cidade de Londrina, que têm uma média de crescimento no período 

analisado superior aos municípios mais longínquos. O município de Londrina e seus limítrofes 

conurbados (Cambé e Ibiporã) com Rolândia, Apucarana e Arapongas apresentam crescimento da área 

urbanizada de forma linear, circunvizinha a BR-369. Com relação ao município de Jataizinho, os autores 

ressaltam, que devido a limitantes físicos (Rio Tibagi) a cidade não pode se expandir para oeste 

(POLIDORO et al, 2010). 

Dentre todos os municípios, os localizados na área metropolitana de Londrina juntamente com 

Apucarana, Arapongas e Rolândia, a mancha urbana espalhou-se quase que na sua totalidade no entorno 

da BR-369. Além disso, constataram o padrão de ocupação dos municípios mais longínquos de Londrina, 

com os maiores índices de ocupação como Bandeirantes e Cornélio Procópio tem seu tecido espalhado 

em direção a oeste e noroeste da BR-369, respectivamente (POLIDORO et al, 2010).   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados a seguir são referentes as análises e resultados obtidos do processamento das imagens 

do satélite Landsat georreferenciados no Spring 5.1.8, referentes a evolução das áreas urbanas e áreas 

verdes do município de Cascavel- PR. O município está localizado na região oeste do Paraná e de acordo 

com o IBGE (2017), sua população total é de 319.608. A Tabela 1 destaca os resultados obtidos nas 

imagens e as figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 representam a área urbanizada, as áreas verdes e as áreas com água 

do município de Cascavel. 

 

Tabela 1: Uso do solo na cidade de Cascavel (PR) no período de 1985-2018. 

Uso do solo em 

km² 

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2018 

Áreas verdes 11,92 12,67 8,00 7,75 8,58 6,05 8,41 

Áreas não verdes 59,90 62,80 70,86 73,52 75,63 80,64 83,79 

Água 0,18 0,28 0,24 0,24 0,29 0,27 0,29 

Área Total 72,02 75,76 79,11 81,52 84,50 86,97 92,51 

Fonte: organizado pelos autores. 

 

Inicialmente podemos notar que em 1990 houve um leve aumento das áreas verdes e não 

verdes/áreas urbanas em relação à 1985. Nota-se ainda o aumento da área total em pouco mais de 3 km². 

Faz-se importante destacar o aumento dos recursos hídricos, que passaram de 0,18 km² em 1985 para 

0,28 km² em 1990. Esse aumento pode estar relacionado às políticas de preservação e recuperação dos 

mananciais.  

De acordo com os dados do quadro e mapas, é possível compreender que a área verde diminui 

dos anos de 1990 12,67 km², para 8 km² em 1995, diferença significativa, e para 7,75 km² em 2000. Ao 

mesmo tempo, as áreas não verdes e áreas totais da cidade de Cascavel-PR aumentam progressivamente 

nos anos de 1995 e 2000. Esse aumento está relacionado ao crescimento populacional que houve na 

cidade neste período. 

De acordo com os dados do Tabela 1, referente ao uso do solo na cidade de Cascavel-PR, o ano 

de 2005 apresentou crescimento significativo no que diz respeito a expansão da área urbana, que no ano 

2000 era de 73.52km² para 75.63km² no ano de 2005. Vale salientar que as áreas verdes obtiveram 

aumento no ano 2000, totalizando 7.75 km², passando para 8.58 km² no ano de 2005, aspecto relacionado 

à maior arborização da cidade que pode ser realizado por meio do plantio de árvores nas residências. 
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Figura 1: Área verde e urbana na cidade de Cascavel-PR no Ano de 1985 

 

Org.: os próprios autores. 

 

Figura 2: Áreas verdes e urbanas da cidade de Cascavel –PR no ano de 1990. 

 

Org.: os próprios autores. 
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Figura 3: Área verde e urbanizada da cidade de Cascavel no ano de 1995. 

 
Org.: os próprios autores. 

 

Figura 4: Área verde e urbanizada da cidade de Cascavel –PR no Ano 2000. 

 
Org.: os próprios autores. 
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Figura 5 – Área verde e urbanizada da cidade de Cascavel-PR no ano de 2005. 

 
Org.: os próprios autores. 

 

Figura 6: Área verde e urbanizada da cidade de Cascavel- PR no ano de 2010. 

 
Org.: os próprios autores. 

 

 

A área urbana da cidade de Cascavel passou de 86.97 km2 no ano de 2010 para 92.51 km2 em 

2018. A área não verde passou de 80.64 km² em 2010 para 83.79km² em 2018. A área verde era 6.05 km² 

em 2010 e aumentou para 8.41 km² em 2018. Em 2010 havia 0,27 km² de cursos d’água e em 2018 essa 

área aumentou para 0,29 km². Acredita-se que esses aumentos ocorrem devido ao aumento populacional 
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e também à existência de políticas de preservação e conservação de mananciais e áreas verdes, o que 

explicariam o aumento das áreas verdes e dos recursos hídricos. A Tabela 2 apresenta o crescimento da 

área urbanizada de Cascavel por regiões. 

 

Figura 7: Área verde e urbanizada da cidade de Cascavel- PR no ano de 2018. 

 
Org.: os próprios autores. 

 

Tabela 2: Crescimento da área urbanizada da cidade de Cascavel-PR, por regiões em km2. 

Regiões Norte Sul Leste Oeste 

1985 3,33 4,48 5,25 4,96 

1990 3,39 4,48 5,36 4,97 

1995 3,39 4,49 5,49 4,97 

2000 3,41 4,59 5,49 5,25 

2005 3,41 4,87 5,57 5,70 

2010 3,43 4,94 5,57 5,73 

2018 3,43 5,07 5,57 5,77 

Fonte: organizado pelos autores. 

 

De acordo com os dados da Tabela 2 no período 1985-2018, a área urbanizada da cidade de 

Cascavel vem crescendo de forma uniforme nas suas regiões norte, sul, tendo um crescimento levemente 

mais acentuado à leste e à oeste. Acredita-se que tal crescimento está diretamente relacionado ao aumento 
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populacional e ao desenvolvimento econômico, sendo estes fatores os principais responsáveis pela 

expansão urbana da cidade paranaense.  

Considerando o crescimento da mancha urbana de Cascavel apresentada nos anos de 1985 a 

2018, é importante atentar-se para a tendência de crescimento que a cidade pode apresentar nos próximos 

anos. Deste modo, a Tabela 3 representa a estimativa de quanto e para quais direções a cidade de Cascavel 

irá crescer no ano de 2050. 

 

Tabela 3 – Previsão da direção do crescimento da cidade de Cascavel-PR (2018-2050), por regiões em 

km2. 

Direção de 

crescimento 

2018 2050 

Norte 3,64 3,94 

Sul 5,03 6,54 

Leste 5,62 5,99 

Oeste 5,83 10,91 

 

Fonte: organizado pelos autores 

 

Por meio da Tabela 3, nota-se que Cascavel tende a crescer para todas as direções, mas com 

maior intensidade para Oeste. Umas das explicações para este crescimento, pode ser visualizada no Plano 

Diretor (2017), que apresenta os grandes índices de empreendimentos e expansão urbana em Cascavel. 

Portanto, os dados obtidos demonstram que houve aumento da área urbana total, assim como 

as áreas não verdes. Isto pode ser entendido pelo crescimento populacional da cidade que passou de 

286.205 habitantes em 2010 para 319.608 habitantes em 2018 (IBGE, 2018). Esse crescimento se 

enquadra, no contexto do crescimento das cidades do interior em relação às capitais nos últimos anos, 

devido a concentração populacional das capitais e do desenvolvimento econômico das cidades do 

interior. No panorama geral, as áreas verdes e os recursos hídricos aumentam e diminuem suas áreas sem 

seguir um padrão. Tal inconstância se deve ao crescimento populacional, desenvolvimento econômico 

da cidade e a existência ou não de programas de preservação e recuperação das áreas verdes e mananciais 

em cada período analisado.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que durante o período de análise houve um aumento significativo da área urbana 

total e das áreas verdes da cidade de Cascavel-PR, tal expansão está diretamente articulada com a dinâmica 
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de crescimento urbano, econômica, político e cultural da cidade. Cascavel é considerada a quinta cidade 

com maior contingente populacional do Paraná, com população inferior apenas à Ponta Grossa, 344.332 

habitantes, Maringá 406.693, Londrina 558.439 e Curitiba tem 1.908.359 (IBGE, 2017).  

Segundo os mapas e a projeção de crescimento obtida por meio destes, Cascavel irá crescer de 

forma significativa para a região Oeste, resultado que pode ser explicado devido ao fato de que o plano 

diretor da cidade (2017) ressalta que tal área apresenta grandes índices de empreendimentos e expansão 

urbana. 

Considerando o crescimento que a cidade apresentou e de acordo coma projeção de crescimento 

para 2050, é fundamental que as políticas ligadas ao planejamento urbano de Cascavel sejam realizadas 

de forma efetiva, a fim de que a cidade cresça demográfica, econômica e politicamente garantindo o bem-

estar da população. 
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INTRODUÇÃO 

O seguinte artigo foi elaborado com base no trabalho de campo realizado nas cidades de Foz do 

Iguaçú, Ciudad del Este e Puerto Iguazu, situadas na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, 

respectivamente. O objetivo central do artigo foi analisar a relação entre planejamento e desenvolvimento 

na tríplice fronteira, articulados com a ação dos agentes públicos e privados no processo. Foi 

demonstrada a complexidade das interações econômicas, sociais e políticas existentes entre os municípios 

que fazem parte da zona fronteiriça.  

Foz do Iguaçu é um município brasileiro localizado no extremo oeste do estado do Paraná. Com 

uma população de 263.915 habitantes (IBGE, 2014), o município é caracterizado como o terceiro destino 

de turistas estrangeiros no país. Ciudad del Este é uma cidade e distrito do Paraguai, situada no extremo 

leste do país às margens do rio Paraná, contando com uma população de 387.538 habitantes, em 2010. 

Puerto Iguazú é uma cidade da província de Misiones, Argentina, possuindo uma população de 105.368 

habitantes em 2013.  

Como marco teórico, foram demonstradas as conceituações de determinados autores a respeito 

de território, fronteira e zonas fronteiriças. Posteriormente, foi realizado um resgaste histórico sobre o 

processo de ocupação e formação socioespacial da tríplice fronteira estudada. Além desses pontos, foram 

ressaltadas as singularidades de cada município e as relações econômicas, políticas e sociais existentes 

entre eles, correlacionando com as implicações do Mercosul nessa integração.  

 

 
1 Licenciado em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina. mateuscavatorta@hotmail.com 
2 Doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento e Professor Adjunto do Departamento de Geociências da Universidade 
Estadual de Londrina. nilsoncesarfraga@hotmail.com 
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Figura 1: Localização da tríplice fronteira 

 
Org: Cavatorta (2018).  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia utilizada na pesquisa foi baseada na utilização de referências bibliográficas para a 

elaboração da fundamentação teórica – conceituação e articulação dos conceitos de território, fronteira, 

zonas fronteiriças, planejamento e desenvolvimento -, e para a contextualização e caracterização das 

interações existentes entre os municípios de Foz do Iguaçu, Ciudad del Este e Puerto Iguazu. A respeito 

da temática de planejamento e desenvolvimento envolvendo a tríplice fronteira aqui analisada, foi 

utilizado como base o trabalho de campo realizado na mesma região, onde foram coletadas informações 

e dados que sustentaram a pesquisa. Em relação ao referencial técnico, foram elaborados mapas por meio 

do programa ArcGis para melhor representação da localização do objeto de estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Território, fronteira e zonas fronteiriças: uma breve discussão  

 A origem das teorias de desenvolvimento local-regional como quadro de análise e como estratégia 

de intervenção é, de modo geral, recente. O desenvolvimento regional se apresenta como um processo 
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em curso e de recente configuração, o que para Boiseir (1996), pode ser descrito a partir de três cenários: 

contextual, estratégico e político. 

Quando o termo desenvolvimento é mencionado, o seu conceito deve estar bem claro. Num 

primeiro momento, crescimento e desenvolvimento econômico podem parecer sinônimos, mas são 

conceitos intimamente diferentes. Para Vasconcellos e Garcia (2008), o crescimento de um país é muito 

simples de ser notado, basta acompanhar a evolução positiva da sua renda per capita ao longo dos anos. 

Já em se tratando de Desenvolvimento Econômico, o conceito torna-se mais qualitativo, evidenciando 

índices de bem-estar econômico e social. 

 Os territórios organizados exercem um papel diferenciado na atualidade, principalmente quando 

se propõem a buscar competência e competitividade. Desse modo, devem ser consideradas as chamadas 

regiões pivotais, associativas e mesmo virtuais, onde as cidades ou mesmo regiões se articulam buscando 

aumentar a sua capacidade de atração de capitais para os seus espaços. Para isso, o Estado deve promover 

uma política de descentralização das suas ações e recursos. (BOISEIR, 1996) 

 Esta nova estrutura de articulação entre diferentes regiões ou mesmo cidades demonstra na 

prática o paradigma de organização espacial de “baixo para cima”, que contrasta com o paradigma do 

“centro para a periferia”. Essa forma de permitir o surgimento de regiões é essencialmente democrática, 

pois entrega a iniciativa e a sanção para as próprias comunidades locais. (CHAGAS, 2011, p. 34) 

 Diante dessa interpretação, a região pode ser lida como um produto de um processo social em 

que as condições atuais fazem com que se transformem continuamente, pois ela não desaparece, ela muda 

de conteúdo e torna-se cada vez mais complexa. Sendo assim, a região é um espaço articulado em função 

de interesses específicos, principalmente econômicos, com base nas atividades produtivas voltadas para 

o mercado externo. (SANTOS, 2004, p. 126) 

Ao relacionar o complexidade envolvida no conceito de território com a tríplice fronteira 

estudada aqui neste trabalho, é necessário discutir a respeito das conceituações dos termos “limite 

territorial”, “fronteira”, “zonas fronteiriças” e “territorialidades”. O conceito de território vincula-se à 

categoria poder, porém não apenas ao poder no sentido concreto de dominação (poder político), mas 

também ao poder simbólico, ligado à apropriação de determinados grupos para com seu espaço de 

vivência (HAESBAERT, 2004). 

Segundo Raffestin (1993, p.158), “[...] a territorialidade reflete a multidimensionalidade do vivido 

territorial pelos membros de uma coletividade, pelas sociedades em geral”. Desse modo:  

[...] a territorialidade, além de incorporar uma dimensão mais estritamente política, diz respeito 
também às relações econômicas e culturais, pois está intimamente ligada ao modo como as 
pessoas utilizam a terra, como elas próprias se organizam no espaço e como elas dão significado 
ao lugar (Haesbaert, 2004, p. 3).  
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Considerando que o espaço é delimitado por e a partir de relações de poder, ressalta-se o fato de 

que o território não se refere somente aos limites político-administrativos estabelecidos por linhas ou 

marcos divisórios. Sua abrangência é múltipla, envolvendo diferentes espaços e agentes sociais, indo 

desde a ação do Estado delimitando as fronteiras de um país, por exemplo, até a definição da abrangência 

espacial das organizações comunitárias de bairros, de conjuntos habitacionais, de ocupações etc. 

(SOUZA, 2003)  

Transparentes ou ostensivamente cercadas, as fronteiras refletem o exercício da dominação e da 

autoridade de um povo em particular. Formalmente, protegem nos países a sua soberania e delimitam 

nos estados e municípios, suas esferas de competências; informalmente, impõem-se poderosas nos tantos 

fragmentos dos espaços desigualmente produzidos, introduzindo um novo direito. (MOURA, 2000, p. 

86)  

Apesar dos municípios possuírem, necessariamente, fronteiras políticas/artificiais, considerando 

ou não as múltiplas territorialidades de seus agentes, historicamente a demarcação desses limites tem sido 

realizada, em grande medida, com base em marcos físicos como corpos d’água, florestas, montanhas etc. 

Eixos viários, limites de propriedades públicas e privadas constituem também marcos importantes 

considerados na definição de limites territoriais. (SILVA; TOURINHO, 2012)  

De acordo com Borba (2013, p.68), a implantação dos limites pode ser classificadas várias fases:  

(i) precedentes históricos – com estudo das características culturais dos povos ocupantes 
da região e de eventuais tentativas anteriores (fracassadas ou anuladas) de 
estabelecimento da fronteira; (ii) delimitação – pelo estabelecimento e ratificação de 
tratados, num processo essencialmente político, em que os negociadores dos países 
decidem, à vista da documentação disponível, como deve ser traçada a linha 
delimitadora dos territórios; (iii) demarcação - quando se aplicam as intenções dos 
delimitadores, constituindo-se numa fase técnica, que pode ter dificuldades para achar, 
no terreno, o rio, a lagoa, a montanha ou outro acidente geográfico escolhido como 
base de delimitação, a fim de implantar marcos definidores das grandes linhas do 
contorno do território; e, (iv) caracterização – outra fase técnica, pois quando há 
ocupações populacionais ao longo das fronteiras, há necessidade de atualizar marcos 
de limite, dentro do estabelecido pelos demarcadores.  

(ii)  

A zona de fronteira é 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. Portanto, ao invés da ideia clássica de 

divisão entre dois grupos que se constrói na relação da identidade/alteridade, a zona de fronteira remete 

também para ideia de ligação entre dois territórios nacionais (FERRARI, 2015).  

As zonas fronteiriças podem ser concebidas como o produto de interações tecidas, antes de tudo, 

entre sujeitos fronteiriços, e compreendê-las significa ir além da visão dos sujeitos com identidades e 
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culturas diferenciadas, neste caso, de simples brasileiros e argentinos: é preciso ir ao encontro dos sujeitos 

fronteiriços com múltiplas identidades. Em zonas de fronteira, notadamente naquelas formadas por 

cidades gêmeas, as interações transfronteiriças não se desenvolvem somente no sentido econômico, elas 

envolvem todo um conjunto de interações materiais e imateriais, como as simbólicas, culturais e 

identitárias, pois estão vinculadas umas às outras justamente porque elas são estabelecidas por sujeitos 

(fronteiriços) que em sua realidade cotidiana atuam de forma relacional num conjunto socioterritorial 

envolvendo os dois lados do limite internacional (FERRARI, 2015).  

As áreas fronteiriças, no processo atual de globalização da economia e integração de blocos 

regionais, foram virtualizadas enquanto espaços de criação de possibilidades de desenvolvimento, áreas 

de transição, contato, articulação, especial vivacidade e dinamismo próprio. As cidades contíguas que se 

estendem entre países e exercem, muitas vezes, atividades econômicas similares e funções urbanas 

complementares, deveriam dar origem a estruturas bi ou trinacionais com articulação produtiva e 

transformação territoriaI (MOURA, 2000)  

A queda das fronteiras, almejada pela globalização da economia, visa eliminar obstáculos à entrada 

de capitais e o livre trânsito de mercadorias e informações. A abertura pleiteada e conquistada não fez 

mais que a imposição de moedas fortes, como o dólar, o euro, o iene, e a "ativação do mundo" via 

empresas gigantes. As moedas subjugaram forças locais e foram se impondo e disputando entre si uma 

hegemonia. (BORBA, 2013)  

No que se refere à discussão do conceito de território levando em conta as estratégias de 

desenvolvimento regional, deve-se encarar o território como produção das relações sociais e da 

reprodução do capital, sem deixar de ressaltar a importância dos elementos culturais, como elementos 

definidores dessa concepção. 

Ao analisar o desenvolvimento regional e territorial, Boisier (1996) especifica a necessidade de se 

pensar um desenvolvimento baseado em três cenários interdependentes e de recentes configurações: um 

cenário contextual, um estratégico e um político. A articulação destes três cenários em consonância com 

o território seria capaz de promover o desenvolvimento regional com enfoque em um desenvolvimento 

capaz de promover um efeito positivo para a sociedade.  

De acordo com Brandão (2007, p. 36): 

[...] é preciso discutir a espacialidade dos problemas e implementar políticas levando em 
consideração a escala do projeto nacional de desenvolvimento. Penso que, ao contrário daquelas 
visões, as escalas intermediárias ganham novo sentido e importância nessa fase do capitalismo. 
 

 Brandão critica concepções que levam em consideração a relação local-global como estratégia de 

desenvolvimento regional sem levar em conta a escala intermediária. 
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 Em uma abordagem econômica acerca do conceito de território, pode-se considerar este como 

um produto-mercadoria, lugar de formação de renda, representando um modo de produção enquanto 

lugar de produção das relações capitalistas. Nessa perspectiva, o território se torna um conceito chave 

para a reprodução do capital, mas a própria dinâmica da sociedade torna-se essencial, principalmente no 

que diz respeito ao comportamento da força de trabalho, quanto na dinâmica do consumo. (CHAGAS, 

2011) 

 

Planejamento e desenvolvimento regional na tríplice fronteira (Foz do Iguaçu, Ciudad del Este 

e Puerto Iguazu) e implicações do Mercosul na integração da zona fronteiriça  

A complexidade da aglomeração urbana presente na tríplice fronteira aqui analisa é complexa e 

foi intensificada após 1970. A construção de Itaipu insere a região da tríplice fronteira na dinâmica de 

crescimento urbano e econômico vivida pela economia brasileira no período, cumprindo sua função 

geopolítica de dar significância à fronteira brasileira, mas com desdobramentos importantes no território 

paraguaio e argentino. No caso do Paraguai, o afluxo de trabalhadores na construção da usina é 

importante, apesar de não atingir a mesma dimensão que o processo brasileiro. No caso de Foz do Iguaçu, 

na década de 1970 a cidade contou com o maior dinamismo populacional, com sua população crescendo 

a uma taxa anual de 13,9%, contra 8,9% de Ciudad Del Este e 13,1% de Puerto Iguazú. (LIMA, 2011, p. 

38)  

No período posterior, Foz do Iguaçu perdeu dinamismo, e suas taxas de crescimento passam a 

ser as menores da região. Esta queda pode ser justificada também ao seu maior estoque populacional. 

Em Cuidad del Este, contudo, o ritmo de crescimento se mantém acelerado, processo que se repete na 

década de 1990, em que a cidade paraguaia sustenta taxas de crescimento demográfico superiores a 5% 

ao ano, com uma expansão mais reduzida de seus municípios periféricos. Uma redução bastante 

acentuada ocorre em Puerto Iguazú, na Argentina, cuja taxa de crescimento mostra-se a menor da região, 

assim como seu estoque total. Este crescimento populacional foi, obviamente, acompanhado por uma 

mudança profunda na economia local. De economias predominantemente agrícolas, a tríplice fronteira 

passa a contar com municípios com perfil industrial e de serviços, a partir da geração de energia elétrica 

e turismo, principalmente. 

A partir da construção da Itaipu, houve um expressivo crescimento populacional na região, assim 

como o aumento da movimentação de capital e do deslocamento de pessoas entre os municípios 

analisados. A Itaipu Binacional é considerada entidade representativa do turismo local e já foi visitada 

por mais de 14 milhões de pessoas de todos os continentes, desde sua inauguração. Além de ser a maior 

hidrelétrica do mundo em produção de energia, a atuação socioambiental também é compromisso da 

Itaipu, que a partir da ampliação da missão da empresa, ocorrida em 2003, implementou programas que 
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beneficiam a sociedade, voltados ao meio ambiente e às comunidades localizadas no entorno do 

empreendimento.   

Figura 2: Evolução populacional dos municípios da tríplice fronteira (1970- 2010) 

 

Org.: Autores. 

 

Além do mencionado, é importante ressaltar que a Itaipu, diante da utilização dos recursos 

hídricos do Rio Paraná, deve pagar royalties para os municípios que fazem parte do contexto, valores que 

contribuem de modo significativo para o desenvolvimento/crescimento econômico da região, claro se 

não for considerado os impactos ambientais gerados a partir da usina e sua exploração. 

A integração viabilizada pelo MERCOSUL levou necessariamente a intensificação dos 

deslocamentos pendulares e consequentemente a transformações territoriais, econômicas, sociais e 

culturais. Assim, a integração física dos territórios nacionais conectados fisicamente constituiu políticas 

distintas e unidades físicas organizadas sob uma lógica nacional. (FERRARI, 2013)  

A partir do advento do MERCOSUL, entra em curso amplo conjunto de políticas regionais, 

notadamente de políticas econômicas, promotoras de relações transfronteiriças buscando ultrapassar a 

visão clássica de fronteira como linha de divisão e valorizar as regiões ou zonas fronteiriças como espaços 

de integração privilegiados. Desde então, nos discursos políticos, a zona fronteiriça torna-se lugar de 

cooperação e suporte para interações transfronteiriças. Nesse processo, as zonas de fronteira, 

notadamente aquelas constituídas por cidades gêmeas, aparecem como laboratórios específicos onde se 

podem construir novas configurações espaciais podendo se tornar espaços transfronteiriços. (FERRARI, 

2013, p. 97) 
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 O Mercado Comum do Sul, ou MERCOSUL, é um projeto integracionista que vem se 

desenvolvendo desde meados dos anos 1980, a partir das primeiras tentativas de cooperação econômica 

entre o Brasil e a Argentina. Tendo assumido sua primeira conformação institucional em 1991, com o 

Tratado de Assunção, ele perseverou no processo de unificação dos mercados da Argentina, do Brasil, 

do Paraguai e do Uruguai durante a primeira metade dos anos 1990, adotando em 1995, a partir do 

Protocolo de Ouro Preto, o formato de uma união aduaneira. (ALMEIDA, 1998. p. 01)  

O desenvolvimento regional proporcionado pelo MERCOSUL levou necessariamente a 

intensificação dos deslocamentos pendulares e consequentemente a transformações territoriais, 

econômicas, sociais e culturais. Assim, a integração física dos territórios nacionais conectados fisicamente 

constituiu políticas distintas e unidades físicas organizadas sob uma lógica nacional. (FERRARI, 2013)  

No sentido da complexidade urbana e econômica existente na tríplice fronteira, se faz necessário 

entender a dinâmica de suas cidades formadoras, pois cada uma possui sua peculiaridade, mas, ao mesmo 

tempo, possuem características unificadoras, não pelo fato de ocuparem um mesmo espaço, mas pelo 

fator humano que representa uma das maiores marcas e amalgama as territorialidades ali estabelecidas.  

Os incentivos e modernização, aplicados nos solos do Oeste paranaense e Leste paraguaio, 

abriram novos campos agrícolas destinados à produção de exportação da soja, milho e trigo. A Itaipu e 

a modernização agrícola propiciaram a redução das pequenas propriedades rurais. Foz do Iguaçu e 

Cascavel consolidam-se como centros urbanos regionais numa região complexa e transfronteiriça. O 

crescimento urbano, provocado pelo aumento demográfico, funde Ciudad del Este e Foz do Iguaçu. As 

características que integram esta espacialidade estão associadas aos aspectos educacionais, econômicos e 

de infraestrutura urbana. (CURY; FRAGA, 2013)  

Foz do Iguaçu é um importante polo da rede territorial sul-americana por apresentar elementos 

centrais de conexividade e circulação de uma integração regional do Mercosul, evidenciando fatores 

concretos de insegurança pública envolvendo Brasil, Paraguai e Argentina. Num cenário internacional 

pós-Guerra Fria, no qual contrabandistas, terroristas e criminosos em geral se constituem em novos 

atores transnacionais e não estatais, esta fronteira levanta uma séria problemática geopolítica na América 

do Sul. (ROSEIRA, 2006, p. 136)  

Como uma cidade que permite um intenso fluxo de fronteira, Foz do Iguaçu reflete a condição 

paradoxal do projeto de formação do Mercosul. Sendo a maior cidade de uma região transfonteiriça, 

mostra a grande importância das zonas de fronteira, até pouco tempo com suas problemáticas 

praticamente ignoradas pelas propostas de integração regional. A posição territorial desta cidade faz 

pensar as reais condições de um projeto tão amplo e ambicioso como o Mercosul. (ROSEIRA, 2006, p. 

136)  
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A circulação é o elemento fundamental envolvendo as características econômicas, políticas e 

sociais contemporâneas de Foz do Iguaçu. A sua posição territorial privilegiada contribui para a força de 

suas diversas atividades econômicas em geral. (LIMA, 2011)  

No que se refere à Ciudad Del Este, verificou-se que esta se consolidou como um centro de 

compras de produtos importados por parte dos turistas brasileiros. Produtos importados dos mais 

variados lugares passaram a ser oferecidos em um crescente mercado com milhares de compradores que 

o transformaram em um dos centros comerciais regionais mais importantes na América Latina. As 

complexidades vividas em Ciudad del Este são visíveis nos aspectos da composição da população 

principalmente. Encontram-se nas ruas descendentes diretos e indiretos de Guarani, paraguaios, 

brasileiros, argentinos, libaneses, palestinos, sírios, chineses, coreanos e outros que vivem neste espaço 

urbano, envolvidos e divididos economicamente entre comerciantes, consumidores, cambistas, 

ambulantes, turistas, laranjas, sacoleiros e outros. (RABOSSI, 2004)  

O comércio de importados do Paraguai se consolidou sendo contemplado por ações políticas que 

permitiram a entrada desses produtos, advindos principalmente do sudeste asiático, que são reexportados 

legalmente e ilegalmente para o Brasil. A rota da produção da China-Paraguai-Brasil corresponde ao 

sistema de produção no sul da China, à importação dos mesmos pelos imigrantes chineses e árabes que 

estão no Paraguai e à revenda para os sacoleiros brasileiros que, são responsáveis pela presença de grande 

parte desses bens nos mercados populares do Brasil. (PINHEIRO-MACHADO, 2008) 

No Brasil, a partir dos anos de 1980, com mais força na década seguinte, passou-se perceber a 

presença cada vez mais contundente de produtos made in China nos mercados populares, porém não 

somente neles. O boom da economia chinesa teve efeitos imediatos e vultosos sobre os antigos comércios 

de rua brasileiros. A fabricação em massa do Delta e a mediação dos chineses do Paraguai fizeram com 

que camelôs do Brasil inteiro passassem a se caracterizar pela muamba paraguaia feita na China, 

especialmente após a inauguração da Ponte Amizade, como já mencionado, que une Foz do Iguaçu a 

Ciudad del Este. (PINHEIRO-MACHADO, 2008)  

A área central de Ciudad del Este é formada por uma aglomeração labiríntica onde se encontram 

vários negócios de importação e exportação, galerias e casas comerciais especializadas em eletrônicos e 

informática e postos de venda informal. Os produtos livres de impostos atraem os compradores de 

ambos os lados da fronteira, no chamado turismo de compras. Esta cidade é um mercado composto por 

imigrantes internos e externos, de origem urbana e rural, no qual ganham a vida como empresários, 

vendedores ou carregadores, cambistas ou transportadores. Um mercado fronteiriço no qual se tira 

proveito dos diferenciais de preços e produtos entre distintos espaços nacionais, onde milhares de 

compradores se abastecem de produtos. (CURY; FRAGA, 2013, p. 470)  

Em relação às espacialidades urbanas entre Foz do Iguaçu e Puerto Iguazú, verifica-se a existência 

de uma separação maior se comparada com a aproximação de Foz do Iguaçu e Ciudad del Este. Há um 
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maior controle aduaneiro por parte do Estado argentino, dos veículos de passeio, cargas, turismo e 

internacional urbano. Os estrangeiros que entram e saem da Argentina devem apresentar-se na aduana 

com documentos de identidade ou passaporte e são verificadas suas bagagens por uma segurança militar. 

(CURY; FRAGA, 2013, p. 472)  

No conjunto das territorialidades percebíveis, na porção entre a Argentina e o Paraguai, observa-

se que não existe ponte ligando as cidades e os dois países. Os veículos e ônibus urbanos internacionais 

e de turismo devem atravessar a Ponte Tancredo Neves, passar por Foz do Iguaçu, e cruzar a Ponte da 

Amizade para chegar a Ciudad del Leste. Mas é possível a ligação entre elas por balsas entre Puerto Iguazú 

com a cidade de Presidente Franco, no Paraguai. (CURY; FRAGA, 2013, p. 472)  

Para analisar a principal riqueza econômica de Puerto Iguazú e melhor entendê-la no conjunto 

das cidades trigêmeas, é necessário considerar a oferta turística como cassinos, bares, restaurantes e os 

reflexos do turismo das Cataratas do Iguaçu na cidade em questão. A atividade turística tem grande 

importância para os municípios da tríplice fronteira. Constata-se que os importantes setores da economia 

da região têm ligação direta com o turismo. As Cataratas e a Usina Hidrelétrica de Itaipu possuem uma 

poderosa estrutura que fazem dessas localidades atrações turísticas atraindo pessoas de todo o planeta, 

movimentando e dinamizando a economia de toda a região da tríplice fronteira. (CURY; FRAGA, 2013, 

p. 472) 

Paiva (2014) afirma que é inegável a concorrência entre municípios fronteiriços e conurbados de 

países distintos que operam com moedas e taxas de câmbio distintas. Na aparência, Puerto Iguazu, Ciudad 

del Este e Foz do Iguaçu são apenas concorrentes. O comércio de Ciudad del Este parece deprimir o 

comércio de Foz do Iguaçu, que não conta com os mesmos benefícios fiscais concedidos pelo Estado 

Paraguaio à cidade vizinha. Os turistas que se hospedam em Puerto Iguazu e privilegiam a visita às 

Cataratas Argentinas em detrimento da visita ao PNI no Brasil parecem não estar contribuindo para a 

economia de Foz do Iguaçu. 

Sendo assim, é justamente esta divisão do trabalho que deve ser objeto de diagnóstico, projeção 

e planejamento, com a finalidade de garantir que as estratégias competitivas e as opções de especialização 

de cada uma das cidades gere o máximo benefício social com um mínimo de custos privados. 

Localizada em um núcleo logístico fundamental às políticas de integração territorial do Mercosul, 

a tríplice fronteira compõe um importante corredor de exportação e importação para os países do Cone 

Sul. Numa escala menor, Foz do Iguaçu caracteriza-se como um importante polo de integração de uma 

região transfronteiriça envolvendo o Oeste Paranaense, Leste Paraguaio e Nordeste Argentino. Numa 

escala maior, constitui-se como um importante nódulo da rede territorial sul-americana. (ROSEIRA, 

2006, p. 137)  

De acordo com Roseira (2006, p. 137), a circulação que envolve os municípios da tríplice fronteira 

só é possível pelos elementos que compõem sua realidade local. Toda estrutura que envolve o turismo 
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nas Cataratas e na Hidrelétrica de Itaipu, associada ao comércio em Ciudad Del Este (hotéis, restaurantes, 

comércio, meios de transportes), constitui um conjunto de elementos que justificam a circulação.  

Roseira (2006, p. 121) ressalta que as atividades informacionais envolvendo turismo de compras 

na cidade paraguaia exercem fortes efeitos para toda a economia de Foz do Iguaçu, pois não é somente 

o comércio da cidade paraguaia que tem relação direta com o turismo de compras, várias atividades em 

Foz do Iguaçu, como a hotelaria e o transporte urbano sofrem efeitos diretos desse tipo de turismo.  

O turismo representa um dos maiores setores da economia no mundo e cresce na região da 

tríplice fronteira de modo visível, contribuindo satisfatoriamente com vários setores socioeconômicos da 

localidade. Neste sentido, faz-se necessário o planejamento turístico em qualquer segmento, pois a 

atividade turística pode influenciar diretamente uma destinação e /ou empreendimento. (ANJOS; RUIZ, 

2012) 

O planejamento é uma ferramenta de gestão de destinos turísticos, focada na percepção do 

panorama atual do destino turístico e nas possibilidades do desenvolvimento futuro da localidade. Dessa 

forma, este planejamento tem o objetivo de determinar ações, acompanhar e monitorar o destino turístico 

para o futuro desejado utilizando de forma eficiente os recursos disponíveis para este fim. (ANJOS; 

RUIZ, 2012) 

O planejamento turístico pode referir-se a diversos segmentos, com ênfase no fomento, na 

provisão de infraestruturas básicas, no controle do uso do solo e exploração de recursos ambientais, na 

divulgação e no marketing. Dessa forma, o planejamento não se restringe à apresentação sistematizada 

de um futuro antecipado expresso na forma de documentos. (ANJOS; RUIZ, 2012) 

A atuação do planejamento efetiva-se por meio da elaboração de planos, programas e projetos de 

incremento e incentivo ao turismo, nos quais o próprio governo define as diretrizes e metas que vão 

servir de orientação para o desenvolvimento turístico, assim como as formas e o grau de intervenção no 

processo de planejamento e de desenvolvimento do setor (BENI, 2003; HALL, 2001). 

Os planos formulados referentes ao desenvolvimento de um destino turístico, muitas vezes, não 

são implementados e se reduzem a documentos burocráticos que determinam previsões e metas a serem 

atingidas dentro de circunstâncias previsíveis. A tendência atual é que sejam gradativamente substituídas 

tais metodologias de planejamento fortemente sistematizadas e inflexíveis, e insensíveis à cultura de cada 

local. (ANJOS; RUIZ, 2012) 

No caso específico do município de Foz do Iguaçu, se apresentam como entidades 

representativas do processo de desenvolvimento turístico, a Secretaria de Turismo, responsável pelas 

ações destinadas ao planejamento e gestão na melhoria do turismo em Foz do Iguaçu, o Conselho 

Municipal de Turismo e o Iguassu Convention & Visitors Bureau, órgãos do apoio institucionais ao 

turismo local, a Itaipu Binacional que participa ativamente do processo de desenvolvimento da cidade e 

o Trade Turístico, composto pelos hotéis, restaurantes, atrativos turísticos e serviços de apoio ao turista. 

(ANJOS; RUIZ, 2012) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir da realização do trabalho de campo nos municípios de Foz do Iguaçú, Ciudad del Este e 

Puerto Iguazu, foi possível compreender uma realidade inédita, que é a complexidade e dinâmica existente 

em uma tríplice fronteira. Foram estudados os aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais 

envolvidos nas relações entre essas cidades. Pôde-se verificar as relações e o contraste existente entre os 

diferentes territórios, cada município com suas próprias especificidades, seja em relação à organização, 

estrutura, atividades comerciais, entre outros aspectos.  

Enquanto Foz do Iguaçu caracteriza-se como importante polo de integração de uma região 

transfronteiriça e como o terceiro maior destino de turistas do Brasil por meio da Usina de Itaipu e das 

Cataratas, Ciudad del Este se consolidou como importante centro comercial de produtos importados, 

atraindo turistas de todo o Brasil. Em Puerto Iguazu, na Argentina, as relações comerciais encontram-se 

mais restritas ao nível local e regional, conferindo à cidade um caráter menos caótico e movimentado, 

comparado à Ciudad del Este, fato que pode ser relacionado também com seu número menor de 

habitantes.  

Houve a compreensão dos objetivos do Mercosul e as suas implicações na integração econômica, 

política e social da tríplice fronteira, concluindo-se que esse bloco econômico possibilitou contribuições 

para a região estudada, muitas concretizadas nos governos nacionalistas de Lula e Dilma e nos outros 

países membros. Por outro lado, um fator que dificulta o controle da fronteira e a gestão do território de 

forma integrada é a inexistência de instrumentos institucionais supranacionais do Mercosul, como os que 

existem na União Europeia. O expressivo volume de trocas ilegais na fronteira e a ausência de projetos 

específicos voltados para a área também são fatos reveladores da deficiência do MercoSul. 

Ficou evidente também a importância do turismo para a economia e desenvolvimento da tríplice 

fronteira. Porém, desse desenvolvimento econômico de Foz do Iguaçu, é necessário ressaltar que há um 

eixo que ordena esses impactos, baseado em recursos naturais, devidamente centrados na exploração do 

Parque Nacional do Iguaçu, onde se localizam as Cataratas do Iguaçu e demais atrativos turísticos que se 

formaram na visão mercadológica do Parque, além da exploração turística na Hidrelétrica de Itaipu. 
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ANÁLISE DA DINÂMICA ESPAÇO-
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INTRODUÇÃO 

O sul de Minas Gerais está localizado entre as três maiores metrópoles brasileiras, São Paulo, Rio 

de Janeiro e Belo Horizonte, das quais recebe influência. No que tange a rede urbana sul mineira, são 

encontradas diversas cidades médias como Itajubá, Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre e Varginha.  

Após 1970 as denominadas cidades médias ganharam notável importância na rede urbana 

brasileira e foram alvo de diversos estudos acadêmicos, principalmente no que se refere às suas 

características. Esse objeto de estudo ainda é bem presente dentro da geografia urbana e Poços de Caldas, 

como uma das cidades médias mais importantes do Sul de Minas Gerais, ainda está carente de estudos 

acadêmicos. É a partir deste cenário que se justifica a elaboração deste trabalho.  

Poços de Caldas está situada ao sul de Minas Gerais, faz fronteira com o estado de São Paulo, 

possui uma área de 547.059 km² e tem população estimada em 166 085 habitantes (IBGE, 2017). Trata-

se de uma cidade média em que as principais atividades econômicas se dão nos setores secundário e 

terciário, devido às indústrias instaladas no município e ao turismo, respectivamente. Além disso, o 

município apresenta um PIB total de R$ 6. 503. 681,84 e PIB per capita de R$ 39. 734,85 (IBGE 2015), 

o segundo maior do sul de Minas.   

Com o aumento da população causando a expansão do espaço urbano, começam a surgir 

atividades de comércio e serviços em alguns bairros afastados do centro, afim de atender necessidades 

básicas de consumo imediato da população que ali reside. Neste contexto, locais onde há grande 

circulação de pessoas e veículos despertam o interesse de alguns empreendedores, o que propicia a 

instalação de serviços e comércios antes encontrados apenas no centro da cidade. Assim surgem os 

subcentros terciários, que possibilitam que os moradores do bairro e das adjacências supram suas 
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necessidades em locais mais próximos, economizando tempo e dinheiro que seriam gastos para se 

deslocar até o centro.   

 Tendo em vista os fatos acima mencionados o objetivo deste trabalho é analisar o subcentro 

localizado no Conjunto Habitacional Dr. Pedro Afonso Junqueira, na zona sul de Poços de Caldas e 

compreender sua utilidade para a população local.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

As cidades médias devem ser analisadas através de procedimentos metodológicos distintos e 

complementares, bem como revisão bibliográfica, levantamento de dados socioeconômicos, trabalho e 

análises em campo, entrevistas, sistematização de resultados e produção e análise cartográfica.  

Primeiramente realizou-se revisão bibliográfica em trabalhos acadêmicos dentro da temática de 

subcentros terciários em bairros periféricos de cidades médias. Posteriormente os dados demográficos e 

referentes ao PIB foram extraídos do acervo digital do IBGE. 

Em seguida foi realizada uma pesquisa de campo para o levantamento da ocorrência de comércios 

e serviços nas principais ruas e avenidas do bairro, que constituem o subcentro do Conjunto Habitacional, 

sendo elas: Avenida Jaçanã Musa dos Santos, Rua Álvaro Quinteiro Júnior, Avenida Eduardo Luciano 

Marras e Avenida Portugal. Esta última, vale esclarecer, trata-se de uma continuação da anterior e 

pertence ao bairro vizinho, mas será considerada no estudo por abrigar diversas atividades comerciais 

importantes, como supermercado, depósito de gás, academia e lanchonetes.    

Posteriormente houve aplicação de entrevistas à empreendedores, moradores e consumidores de 

bairros vizinhos, o que possibilitará estabelecer a análise segundo a perspectiva dos três diferentes tipos 

de indivíduos atuantes no local. Foram utilizados questionários abertos afim de que os entrevistados 

tivessem maior liberdade de expressão e pudessem transmitir com mais facilidade a vivência local. 

Posterior às entrevistas houve a sistematização das respostas e elaboração da discussão que compõe este 

trabalho.  

Por fim, foram utilizadas a ferramenta Google Earth e o Software livre Quantum Giz para a 

elaboração dos mapas aqui apresentados. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 As cidades médias desempenham papel de grande importância na rede brasileira, uma vez que 

são tidas como centros urbanos que oferecem ascensão pessoal aos moradores vindos de cidades 

pequenas, e também como locais com maior qualidade de vida a baixo custo àqueles que vem das 

metrópoles. Nesse contexto, Amorim Filho & Rigotti resgatam outros aspectos acerca das cidades 

médias: 
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As classificações baseadas meramente em limites demográficos não são suficientes, necessitando 
de um cruzamento com dados de outra natureza, cobrindo, por exemplo, aspectos como posição 
regional e na rede urbana, estrutura econômica, relações funcionais externas, alcance da 
influência polarizadora, características socioeconômicas e demográficas da área de influência e, 
até, organização e dinâmicas morfológicas internas das cidades. (AMORIM FILHO & 
RIGOTTI, 2002, p. 20-21). 
 

Tendo em vista que o espaço intraurbano tende a ser mais extenso quanto maior for a população, 

no caso das cidades médias esse espaço se configura de modo característico, apresentando uma complexa 

organização espacial e grandes distâncias entre o centro e as periferias, ocasionando muitas vezes o 

surgimento de subcentros.  

Os subcentros são comuns em cidades médias e em metrópoles, sendo que no caso do presente 

estudo, este encontra-se localizado na área periférica de Poços de Caldas. A expansão deste município 

ampliou as distâncias entre centro e periferia, e aumentou a necessidade dos moradores desses bairros 

periféricos de terem opções de comércio e de prestação de serviços mais acessíveis e que permitam suprir 

necessidades imediatas e com maior facilidade. Costa (2014, p. 12), fortalece o argumento supracitado no 

seguinte trecho:   

 Em Poços de Caldas a expansão urbana aconteceu de forma rápida, criando novos loteamentos, 
o que ocasionou uma nova reestruturação, tornando algumas regiões da cidade “independentes” 
por possuir estruturas necessárias para o dia a dia, como bancos, supermercados, drogarias, 
diminuindo sensivelmente sua dependência da estrutura central da cidade. (COSTA, 2014, p. 12)  

Neste contexto faz-se necessário trazer aqui alguns conceitos sobre subcentro. Segundo Corrêa 

(1989, p.51), “o subcentro constitui-se em uma miniatura do núcleo central”. Assim, pode-se dizer que 

exerce determinadas funções que substituem as do núcleo central, porém em menor escala. Diz ainda 

que o subcentro   

 [...] possui uma gama complexa de tipos de lojas e de serviços, incluindo uma enorme 
variedade de tipos, marcas e preços de produtos. Muitas de suas lojas são filiais de firmas 
da área central, e, à semelhança desta porém em menor escala, o subcentro constitui-se 
em importante foco de linhas de transporte intraurbano. A magnitude destes subcentros 
depende da densidade e do nível de renda da população de uma área de influência. 
(CORRÊA, 1989, p. 51)  

Ainda que em partes o subcentro seja uma concorrência para o centro da cidade, não chega a 

apresentar uma ameaça de enfraquecimento de suas atividades econômicas, como muitas vezes ocorre 

no caso das novas centralidades. Estas, muitas vezes se tornam alvo de migração de diversas atividades, 

causando progressivamente o abandono do centro original. Tal evento não se dá no caso dos subcentros 

por atenderem requisitos de otimização de acesso apenas para uma parcela da população, enquanto o 

centro principal se faz útil à toda a cidade, e também das localidades vizinhas pertencentes a sua área de 

influência (VILLAÇA, 2001). 

Outra característica importante a se mencionar à respeito do conceito de subcentro refere-se às 

agências bancárias e filiais de redes de lojas, uma vez que sua presença no local torna evidente sua 

importância no ambiente urbano, pois comprova que “esta área tem um fluxo comercial importante, o 
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que a torna interessante para a instalação de filiais de lojas já estabelecidas em outros locais da cidade, 

principalmente, na Área Central.” (SOUZA e FILHO 2009, p. 5). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O subcentro analisado está localizado na zona sul da cidade de Poços de Caldas (mapa 1), no 

bairro Conjunto Habitacional Dr. Pedro Afonso Junqueira, a cerca de 10km de distância do centro da 

cidade.  

 

Mapa 1: Comparativo entre a Área Central da cidade e o Subcentro do Conjunto Habitacional. 

 
Fonte: Google Earth. Modificado pelas autoras. 

Este bairro foi implantado no início da década de 80 devido à expansão urbana que ocorria na 

cidade, somada a necessidade de mão de obra na indústria de mineração que havia sido recém instalada 

na zona sul.  

Conforme informação coletada no jornal “Gazeta do Sul de Minas” (1981) foram entregues 1506 

unidades na inauguração, o que nos possibilita ter uma dimensão da população que se instalou no local. 

Segundo declaração de alguns moradores entrevistados mais antigos do bairro, logo surgiram algumas 

atividades comerciais como supermercado, açougue e pouco tempo depois, devido ao grande número de 

pessoas reformando suas casas, surgiu a primeira casa de material de construções. Foi a partir de 2000 

que o subcentro começou a se consolidar, surgindo lojas de confecção, farmácias, sorveterias, etc. 

(Figuras 1 e 2).  
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Mapa 2: Principais Ruas e Avenidas do Subcentro Conjunto Habitacional. 

 
Fonte: Google Earth. Modificado. 

 
 

As figuras evidenciam a consolidação de comércios e serviços na Avenida Eduardo Luciano 

Marras, que abriga atualmente modernas filiais de grandes empreendimentos. As transformações 

supracitadas ocorreram em um espaço temporal de 38 anos.  

Afim de compreender a dinâmica do subcentro foi feito um levantamento das atividades 

comerciais e serviços lá presentes, em que foi possível somar um total de 177 estabelecimentos, dos quais 

69,4% são comerciais e 30,6% são para prestação de serviços. Dentre os 123 estabelecimentos comerciais, 

os mais comuns são as lojas de confecção (11,8%) e de variedades (10,1%), os bares (8,4%) e as 

lanchonetes (6,77%), conforme se pode ver na tabela 1.  

Aqui se faz necessário destacar alguns pormenores, afim de possibilitar um esclarecimento: dentre 

as lojas de confecção estão inclusas sapatarias, lojas de roupa dos mais variados preços e qualidades e 

ateliês de costura; lojas de variedades incluem desde lojas “de 1,99” à papelarias; no quesito “lanchonetes” 

estão incluídas também as pizzarias; e sorveterias abrange juntamente as casas de açaí. 

No que concerne a prestação de serviços, como se pode ver na tabela 2, foi contabilizado um 

total de 54, dentre os quais prevalecem os salões de beleza (24%), consultórios (14,8%) e oficinas 

mecânicas (11,11%). Vale ressaltar a relevância do Hospital Municipal Margarita Morales, situado no 

bairro, que possui pronto atendimento 24h, atendendo à população da zona sul e atraindo investidores 

como proprietários de clínicas especializadas e farmácias. 
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Figura 1: Foto da Avenida Eduardo Luciano Marras em 1980. 

 
Fonte: Ana Paula Ferreira - História em Imagens. 

 

Figura 2: Avenida Eduardo Luciano Marras em 2018. 

 
Fonte: Acervo Pessoal. 

 

Através da pesquisa de campo foi possível constatar que apesar da existência de lojas pertencentes 

à rede de filiais, esta é limitada, pois apresenta baixa diversidade: 4 filiais, sendo um supermercado, uma 

farmácia e duas lanchonetes. Dentre os serviços bancários, há apenas uma agência da Caixa Econômica 

Federal. É importante ressaltar que a casa lotérica listada trata-se de uma loja de eletrônicos conveniada 

à Caixa e que recebe pagamento de contas, entretanto, este serviço é polêmico dentre os moradores, pois 

muitos o veem como insuficiente. 
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Tabela 1. Atividades comerciais presentes no Subcentro do Conjunto Habitacional em Poços de Caldas/ MG, 
2018. 

Estabelecimento Comercial Quantidade de Estabelecimentos 

Lojas de Confecções 21 

Lojas de Variedades 18 

Bares 15 

Lanchonetes 12 

Farmácias 6 

Padarias 5 

Auto Peças 5 

Sorveteria 5 

Informática 5 

Quitanda 4 

Material de Construção 4 

Mercearia 4 

Açougues 3 

Supermercados 3 

Casa de Ração 3 

Móveis Usados 3 

Restaurantes 2 

Perfumarias 2 

Óticas 2 

Depósito de Gás 1 

Total 123 

Fonte: Pesquisa de campo elaborada por ALENCAR, L. L. B. Junho/2018. 

 

Entrevistas 

Com o intuito de analisar a funcionalidade do subcentro sob a perspectiva de quem está inserido 

em seu cotidiano, foram feitas algumas entrevistas direcionadas a empreendedores, moradores e visitantes 

do local. As questões da entrevista estruturada serão inseridas aqui afim de possibilitar maior 

compreensão desta metodologia utilizada.  

As perguntas feitas aos moradores foram direcionadas à um sentido em que fosse possível analisar 

a utilidade do subcentro em seu dia a dia: 

▪ Quais são as principais atividades de comércio e serviços que você utiliza no subcentro do 

Conjunto Habitacional? 

▪ Quais atividades de comércio e serviços não existem ou são insuficientes? 
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▪ Com que frequência você vai ao centro da cidade em busca de comércios e serviços? 

▪ Como é feito o deslocamento? 

 

Tabela 2. Prestação de Serviços no Subcentro do Conjunto Habitacional em Poços de Caldas/MG. 
Prestação de Serviços Quantidade de Estabelecimentos 

Salão de Beleza  13 

Consultórios (médico e odontológico) 8 

Oficina Mecânica  6 

Moto Táxi  3 

Pet shop  3 

Consertos em geral 3 

Academia  2 

Estúdio de tatuagem  2 

Hospital Pronto socorro  1 

Borracharia  1 

Copiadora  1 

Laboratório Clínico  1 

Chaveiro  1 

Casa Lotérica  1 

Estúdio Fotográfico  1 

Lava Jato  1 

Oficina Elétrica  1 

Clube  1 

Agência Bancária  1 

Escritório de Advocacia 1 

Escritório de Contabilidade  1 

Serralheria  1 

Total  54 

Fonte: Pesquisa de campo elaborada por ALENCAR, L. L. B. Junho/2018. 
 

Nos casos dos visitantes o questionário é o mesmo, acrescido de uma pergunta fundamental neste 

quesito: 

▪ Você é morador de qual bairro? 

Por último, as perguntas direcionadas aos empreendedores possibilitam a compreensão dos 

fatores locacionais que dizem respeito ao interesse econômico que o subcentro desperta: 

▪ Quais os fatores que possibilitaram/atraíram a instalação do empreendimento no 

local? 

▪ Quais os aspectos negativos para a atividade de seu empreendimento no 

subcentro do Conjunto Habitacional?  
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 Através dessas entrevistas foi possível constatar que além dos moradores do próprio Conjunto 

Habitacional, os maiores usuários deste subcentro residem nos bairros que estão situados em seu entorno 

imediato, muitas vezes por possuir maior facilidade de acesso sem necessitar de um meio de transporte 

veiculado, como podemos ver no gráfico à seguir.  

        
Gráfico 1. Bairro em que residem os consumidores entrevistados. 

 

Fonte: Elaborado por ALENCAR, L. L.; RIBEIRO, A. L. Junho, 2018. 

 

Foram entrevistados um total de 35 pessoas, dentre elas 10 moradores do próprio Conjunto 

Habitacional e o restante de bairros vizinhos, localizados na própria zona sul. Vale esclarecer que um dos 

entrevistados é morador do Santa Ângela, bairro da Zona Leste, mas faz uso do subcentro com frequência 

por trabalhar em uma creche próxima.  

A maioria dos entrevistados declarou que só vai ao núcleo central em busca de comércios e 

serviços em casos em que não encontra a atividade necessária no subcentro, ou quando a mesma é 

insuficiente. Em média buscam tais atividades no centro cerca de duas vezes por mês, geralmente nas 

datas de pagamento de salário. Dentre as principais atividades listadas por eles como inexistentes ou 

insuficientes estão as agências, casas lotéricas, correios e autoescolas.  

Nas entrevistas com os empreendedores, que totalizaram dez, foi possível identificar os principais 

motivos que os levaram a investir no subcentro. São eles: localização estratégica do empreendimento 

devido ao grande fluxo de pessoas e veículos; possuir ponto comercial no local; aluguel mais barato em 
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relação ao centro principal; início no ramo do empreendimento, desejando portanto “manter os pés no 

chão”. 

As desvantagens mencionadas estão em menor número que as vantagens, o que dá um destaque 

positivo ao subcentro analisado na presente pesquisa. Muitos não citaram nenhum ponto negativo, 

enquanto alguns mencionaram certa insegurança devido à baixa atuação da polícia no local, ainda que 

nunca tenha ocorrido nenhum evento criminoso em seu empreendimento. Foi citado em alguns casos o 

fato de não haver muitas vendas durante os dias úteis, o que algumas vezes ocasiona a desistência do 

comerciante. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os processos de descentralização de atividades comerciais e de serviços ocorrem nas cidades 

médias tal como nas metrópoles, em menor escala. Na cidade média de Poços de Caldas o subcentro 

presente no bairro Conjunto Habitacional Dr. Pedro Afonso Junqueira mostrou-se um local de certa 

importância na região em que está localizado, por haver diversas atividades que atendem as necessidades 

da população local.  

Através deste estudo foi possível analisar o subcentro sob a perspectiva de moradores, visitantes 

e empreendedores, identificando que seu principal fator negativo é a precariedade no setor financeiro, 

por apresentar apenas uma agência bancária e devido à inexistência de uma casa lotérica.  

Ainda assim, diversas pessoas fazem uso de suas dependências, muitas vezes atendendo a maioria 

de suas necessidades. Além disso, existe possibilidade de expansão e a diversidade de empreendimentos 

comerciais e de prestação de serviços deste subcentro, uma vez que há contingente populacional e espaço 

físico para tal, pois existe ainda uma grande quantidade de locais vagos e outros em construção.  

Estudar os subcentros, como o deste trabalho, torna possível compreender sua dinâmica, 

levantando pontos positivos e negativos, o que pode ocasionar na resolução de possíveis falhas através 

da implantação de políticas públicas, bem como destacar suas vantagens atraindo maior poder econômico 

para o local. 
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SEGMENTOS SOCIOESPACIAIS URBANOS E 
A GESTÃO DE LIMITES MUNICIPAIS: O 

CASO DO BAIRRO COHATRAC-ITAGUARÁ, 
SÃO LUÍS-MA 

 

Luís Fabiano de Aguiar Silva1 
 
 

INTRODUÇÃO 

O espaço urbano é reordenado em função de novas dinâmicas de produção e serviços. A cidade 

é adaptada dentro da lógica de acumulação flexível do capital incorporador, na medida em se constitui 

condição indispensável à (re)produção de mercadorias, pois o é estrato geográfico a sustentação física 

sobre a qual o capital será transformado. Assim, o processo de urbanização é considerado a engrenagem 

principal de estruturação do espaço urbano, sustentada pela base social que denota as práticas urbanas, a 

partir da força de trabalho (LUZ, 2004). 

Esse processo de produção e reprodução da cidade passa por restruturações urbanas e espaciais, 

que viabilizam sobre o solo urbano a produção e consumo de terrenos, isto é, erguem-se sobre ele novas 

habitações o que caracteriza novas formas de consumo espacial, que se multiplica e se desdobra, 

carregado de novas práticas sociais. 

O crescimento urbano da cidade decorrente de um processo de urbanização crescente e 

desordenado gerou o fenômeno de conurbação, a junção física e horizontal dos municípios mais 

populosos da Ilha do Maranhão, São Luís e São José de Ribamar, em que os limites municipais se 

confundem gerando problemas de interesses sociais e políticos tendo em vista a falta de uma delimitação 

que possa caracterizar essas áreas limítrofes da aglomeração urbana (MOREIRA, 2013). 

A horintalização das periferias em São Luís é consequência de uma expansão urbana marcada por 

um pseudoprojeto descompassado e desorientado da Ilha, que evidencia a ausência de uma gestão urbana 

conjunta voltada às perspectivas em longo prazo, frente a um processo acelerado e com planejamento 

mínimo, distinto do processo urbano dos séculos anteriores, caracterizados pela lentidão e linearidade. 

Neste sentido, este texto visa apresentar as mudanças e permanências do bairro Itaguará, fruto 

desse processo de expansão da cidade, após dez anos do primeiro estudo realizado, apresentando os 

desdobramentos das antigas e atuais definições das divisas municipais entre a capital e São José de 

Ribamar, haja vista que no período de estudo não estavam claramente definidas. 

 
1 Mestre em Geografia, SEMED-MA, lfgeo@hotmail.com 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste estudo optamos pela junção de duas abordagens metodológicas que possuem caráter 

complementar e integrador. A pesquisa qualitativa para coletar e analisar os dados que não seriam 

essencialmente quantificáveis. E a pesquisa quantitativa, a ser utilizada para trabalhar os dados possíveis 

de quantificação, como a caracterização socioeconômica da população residente na área de estudo. 

A análise qualitativa valoriza os aspectos descritivos e as percepções pessoais, procura 

compreender os sujeitos envolvidos e, por seu intermédio, avaliar também o contexto em que vivem 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994), através de valores, crenças, atitudes, representações, significados, opiniões 

e visões de mundo expressos na linguagem comum e na vida cotidiana dessas pessoas. Uma pesquisa 

qualitativa “trabalha” com informações subjetivas de locais e de fatos, fornecidas pelos sujeitos 

envolvidos. 

Pesquisadores qualitativos estudam o conhecimento e as práticas dos participantes. A pesquisa 

qualitativa leva em consideração que os pontos de vista e as práticas no campo são diferentes devido às 

diversas perspectivas e contextos sociais a eles relacionados. 

Segundo Flick (2009, p. 25): 

[...] os métodos qualitativos consideram a comunicação do pesquisador em campo como parte 
explícita da produção de conhecimento, em vez de simplesmente encará-la como uma variável a 
interferir no processo. As reflexões dos pesquisadores sobre suas próprias atitudes e observações 
em campo, suas impressões, irritações, sentimentos, etc., tornam-se dados em si mesmos. 
Constituindo parte da interpretação. 
 

Quanto ao tipo de pesquisa optamos por um estudo de caso, que segundo Gressler (2003), é 

frequentemente, usado em pesquisas exploratórias de áreas novas e assuntos sobre os quais ainda não 

existe teoria disponível, bem como para descrever um processo ou efeitos de um evento ou de uma 

investigação, ou para explicar um fenômeno complexo. 

Em relação à análise e posterior elaboração dos resultados desse estudo, procedimentos básicos 

de pesquisa como a análise bibliográfica sobre o tema, delimitação da área de estudo com visita in loco, 

elaboração de questionário socioambiental, entrevistas, registro fotográfico, tratamento e tabulação dos 

dados coletados foram cruciais para compreensão do fenômeno estudado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Ilha do Maranhão, e principalmente de sua capital São Luís, no intervalo entre as décadas de 

1970 e 1980 teve um crescimento populacional elevado devido à impulsão provocada pelos grandes 

projetos industriais, com destaque para a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e o Consórcio Alumínio 
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do Maranhão (ALUMAR) e a incessante busca de emprego, situação que também atingiu os outros 

municípios da Ilha com o decorrer dos anos. 

Nesse sentido o Estado passa a executar políticas que agregam os segmentos sociais não-

marginalizados ou mais favorecidos, apoiando empreendimentos de pequeno e médio porte com apoio 

técnico, financeiro e administrativo. Assim, surgem gradativamente em vários pontos da cidade conjuntos 

habitacionais, sendo que a maioria deu origem e até mesmo denominação a novos bairros, cada vez mais 

afastados dos setores comercial e administrativo da cidade (DINIZ, 1999). 

O contínuo aumento populacional gerou o fenômeno de conurbação entre os dois mais 

populosos municípios da ilha (São Luís e São José de Ribamar), principalmente pela expansão urbana da 

capital ludovicense, representado pelo aparecimento de áreas periféricas desprovidas de infraestrutura. 

Nessas localidades, a pobreza e o aspecto caótico são visíveis, os serviços públicos estão ausentes, o 

arruamento é desordenado e as condições de vida para essas comunidades revelam-se dramáticas 

(DINIZ, 2004).  

Nesse contexto, o dinamismo do centro principal, dá origem ao crescimento do perímetro 

urbano, englobando por vezes outros centros urbanos já existentes, além de originar novos, levando a 

ocupação de parte da zona rural da cidade limítrofe. 

Para Diniz (1999) no início da década de 1990, a capital maranhense se torna o maior centro de 

atração de fluxos migratórios interurbanos, caracterizando-se como uma área de concentração dos mais 

elevados estoques de migrantes do interior do Estado. 

A questão dos limites municipais entre as duas principais cidades da Ilha do Maranhão se inicia a 

partir do papel do Estado em sua função de agente social de habitação, resultando na construção de 

aproximadamente 55 conjuntos habitacionais na capital maranhense no início da década de 1970, como 

parte da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU) através do Programa Nacional de 

Capitais e Cidades de Porte Médio (PNCCPM). 

No transcorrer dos anos a outras unidades integrantes do conjunto, Cohatrac II, III e IV foram 

sendo concluídas e ocupadas, aproximadamente entre os anos de 1981 e 1983. A princípio todas as 

unidades do conjunto pertenciam ao município de São José de Ribamar, mas foi anexada a São Luís em 

1985 pela relação urbana direta do bairro com a capital maranhense. Assim, no mesmo ano, o decreto lei 

nº 4.662 desmembra os conjuntos residenciais do Cohatrac I, II, III e IV do controle político de São José 

de Ribamar para a jurisdição do município de São Luís. 
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Figura 1 – Avenida Central do Conjunto Itaguará 

Fonte: Arquivo do autor 2016 

Mapa 1 – Evolução da mancha urbana na Ilha do Maranhão entre 1988 e 2010. 

Fonte: Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos - IMESC 

O processo de construção do bairro do Cohatrac está inserido nessa conjuntura, com sua primeira 

unidade, o Cohatrac I, concluída em 1978, contendo 875 unidades habitacionais e uma população 

residente de aproximadamente 2.625 habitantes. 
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Com o passar dos anos, segue-se o ritmo de crescimento urbano da capital em direção ao 

município vizinho, levando ao surgimento de novos segmentos espaciais ao lado do Cohatrac’s que foram 

loteados e construídos, a saber, os conjuntos Jardim das Margaridas, Jardim Alvorada, Conjunto Araçagi 

e Conjunto Itaguará, que surgem mediante a implantação de uma estrutura de serviços urbanos 

satisfatórios do conjunto Cohatrac, implicando em efeitos espaciais de comando em relação a embriões 

populacionais que surgiram, entre os quais o residencial Itaguará, área de estudo eleita. 

As unidades habitacionais do Cohatrac, que pertencem a cidade de São Luís foram construídos 

dotados de infraestrutura urbana necessária, com rede coletora de esgoto, coleta de lixo, pavimentação e 

uma oferta de serviços consolidada, composta de escolas, posto de saúde, bancos e redes de 

supermercado, afirmando a condição do Cohatrac como bairro centralizador de capacidades potenciais 

destinadas a muitas atividades. Pacheco (2001, p. 20) define bairro como: 

Um lugar normalmente residencial e segregado e, por extensão, voltado ao atendimento imediato 
das necessidades urbanas das suas comunidades. É geograficamente representativo da cidade, 
pois é a principal forma de reprodução do espaço urbano total, de vez que o espaço urbano é 
segmentado e desigual, porém articulado. 
 

Quanto aos conjuntos construídos em expansão ao Cohatrac, voltados para São José de Ribamar, 

apresentam uma insignificante infraestrutura urbana que fica evidente pela ausência de ruas asfaltadas e 

intrafegáveis, dificultando a coleta de lixo regularmente e o aparecimento de terrenos baldios que servem 

de destino para o lixo não coletado, falta de rede coletora de esgoto e parcial oferta de água encanada e 

energia elétrica. A imagem abaixo exemplifica as condições de parte da população residente no conjunto 

Itaguará, que vivem sem dispor de serviços urbanos básicos. 

O conjunto Itaguará pertence ao município de São José de Ribamar e começou a ser construído 

em 1994, a partir do processo nº 15/94-1 com a construção inicial de 157 residências organizadas em seis 

quadras no loteamento Sítio Trizidela da Maioba, comunidade agrícola do mesmo município, como parte 

integrante da política habitacional do estado maranhense. A localização do Itaguará entre os limites de 

São Luís e São José de Ribamar tem gerado ao longo dos anos transtornos os habitantes deste bairro, a 

indefinição dos limites e a duplicidade de tributação por parte das prefeituras e também pelos problemas 

urbanos já mencionados. 

A questão dos limites entre os dois municípios deflagrou ao longo dos anos diversos episódios 

políticos e sociais para ambas as prefeituras, haja vista a indefinição das responsabilidades de ambas com 

seu espaço direto. Assim, faz-se necessário apresentar, mesmo que resumidamente, a evolução das divisas 

entre São Luís e São José de Ribamar. 
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Figura 2 – Trecho intrafegável da Avenida Central do Conjunto Itaguará. 

Fonte: Arquivo do autor 2016 

 

A primeira definição do marcos limítrofes da Ilha do Maranhão foi estabelecida pela Lei Estadual 

nº 69 de 31 de Dezembro de 1948, e correspondiam as linhas de costa, as Baías de São Marcos, São José 

e Arraial, em virtude da cidade de São Luís ser o único núcleo urbano. Apesar da elevação de São José 

de Ribamar a categoria de município em 1952, mediante a Lei nº 758, os limites da Ilha do Maranhão não 

foram alterados, pois o lento crescimento econômico e a incapacidade de produzir riquezas da cidade 

vizinha a colocavam na condição de dependência da capital. 

Com o grande incremento demográfico da capital maranhense nas últimas décadas do século XX, 

as áreas rurais pertencentes ao município de São José de Ribamar foram anexadas por São Luís, seguindo 

o ritmo do crescimento urbano e reascendendo a discussão das divisas municipais.  

Deste modo, a Lei de nº 4.662 de 02 de Setembro de 1985 de autoria do legislativo estadual, 

desmembra as áreas dos conjuntos residenciais do Cohatrac’s I, II, III IV da cidade de São José de 

Ribamar e as incorpora a capital, muito em virtude da arrecadação de impostos dos residentes, repasse 

de recursos federais e fundo de participação dos municípios. 

Seguindo a crescente expansão urbana da capital, novos conjuntos residenciais foram surgindo 

no entorno do Cohatrac. Jardim Alvorada, Jardim Araçagi, Jardim das Margaridas e o Conjunto Itaguará 

contribuíram significativamente para a expansão da mancha urbana da Ilha do Maranhão. 
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Mapa 2 – Localização da área de estudo. 

Fonte: Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos – IMESC 
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Quando se pensava que a questão dos limites entre a os dois municípios mais populosos da Ilha 

estavam definidos, em 2006 uma nova proposta de alteração dos limites é apresentada pelo legislativo, 

através do projeto de Lei 191/06, apresentando em seu texto, que os bairros do Parque Vitória, Cohatrac 

V, Jardim Araçagi (I, II e III), Jardim Alvorada, Conjunto Itaguará e mais 12 bairros passam a ser 

efetivamente responsabilidade administrativa de São Luís. 

A manchete estampada pelo jornal O Estado do Maranhão, em sua edição de 19 de Novembro 

de 2006 revelava a expectativa sobre o ponto final na indefinição dos limites e revelando a satisfação das 

lideranças comunitárias e moradores dos bairros mediante a aprovação da nova lei. 

As lideranças comunitárias e moradores das áreas favorecidas comemoram a aprovação da Lei 
8.525, pela Assembleia [...] a medida resolve os problemas de bitributação e garante que os 
serviços sejam prestados sem a indefinição de quem tem a obrigação de oferecê-los [...] acaba 
também com as dúvidas dos moradores de saber exatamente a qual município pertence seu 
bairro.2 

 

Segundo a presidente da Associação Comunitária dos Moradores dos Conjuntos Itaguará e Jardim 

Alvorada (CIJAC), que nos concedeu a entrevista, os moradores têm convivido a mais de 15 anos com o 

descaso público nas áreas dos dois conjuntos, vários ofícios foram enviados para as prefeituras de São 

José de Ribamar e São Luís em caráter emergencial, solicitando melhorias de infraestrutura, como 

asfaltamento, coleta de lixo e iluminação pública. 

Toda infraestrutura em condições precárias que existe na área foi executada pela prefeitura de 
São Luís, não existindo nenhuma oferta de serviços por parte de São José de Ribamar, ou melhor, 
um posto saúde inaugurado, depois de 6 meses fechou por ausência de recursos, as escolas que 
nossos filhos estudam e os postos de saúde são de São Luís. Algumas tentativas de realização de 
obras por São Luís foram embargadas pelo prefeito de São José de Ribamar, alegando que a 
prefeitura do seu município iria executar a obra, a partir do momento que a comunidade 
transferisse seu domicílio eleitoral para São José de Ribamar. (informação verbal).3 

 
As condições de infraestrutura e descaso nos levaram a aplicação de questionário socioeconômico 

junto aos moradores na área de estudo eleita. Os resultados aqui apresentados foram coletados em 2007, 

como parte do estudo de conclusão de curso. 

Questionados sobre os limites entre os municípios de São José de Ribamar e São Luís, 81% dos 

moradores tomam conhecimento que onde residem pertence à administração municipal de São José de 

Ribamar, contra 15% que desconhecem a qual município pertence à responsabilidade de administrar o 

bairro, e apenas 4% dizem-se moradores da capital. 

Sobre as ofertas de serviços urbanos à população 100% dos moradores afirmaram a ausência do 

aparelhamento urbano de autoria administrativa ribamarense, 51% afirmaram que os serviços existentes 

foram executados pelo município de São Luís, e 49% por ação do governo do estado. Números que 

 
2 O Estado do Maranhão, 19 de novembro de 2006. 
3 Entrevista fornecida pela Sra. Maria Georgina, presidente do CIJAC, fornecida em julho de 2007. 
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revelaram o total descontentamento dos moradores com a administração de São José de Ribamar e o 

desejo de pertencerem à gestão política da capital. 

A expansão urbana em sentido longitudinal, a partir da capital, indo a São José de Ribamar, revela-

se em um quadro urbano caótico nos bairros entre os dois municípios, somados a indefinição e 

precarização dos serviços ofertados gerando transtornos aos residentes que trafegam em ruas sem 

pavimentação, sem coleta regular dos resíduos domiciliares e iluminação pública. 

Apesar das imagens abaixo não serem as mesmas do estudo inicial, em virtude das fotos retiradas 

na pesquisa inicial de conclusão de curso datada do ano de 2007, estarem na versão impressa e não em 

mecanismo digital, as condições das ruas do conjunto Itaguará permanecem as mesmas de praticamente 

10 anos atrás, conforme registradas abaixo. 

 

Figura 3 – Rua 16 do Conjunto Itaguará. 

Fonte: Arquivo do autor 2016 

A coleta irregular do lixo faz com que muitos terrenos baldios sejam utilizados como destino dos 

resíduos domésticos, que se tornam agravantes no período de chuvas como potenciais criatórios de 

insetos transmissores de doenças. 
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Figura 4 – Terreno do Conjunto Itaguará utilizado como depósito de lixo. 

Fonte: Arquivo do autor 2016 

Após 10 anos de realização dessa pesquisa as áreas dos bairros em litígio entre a capital 

maranhense e a cidade de São José de Ribamar, passaram por uma atualização publicada em forma de 

Nota Técnica nº 01/2017, mediante convênio firmado entre o Governo do Estado, com interveniência 

do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos (IMESC), e o IBGE. 

A atualização das divisas municipais leva em consideração a responsabilidade administrativa e 

territorial dos bairros, ou seja, optando-se pela justiça social apontada pela presença do poder municipal 

implementado por políticas públicas à população local e o “sentimento de pertencimento” das mesmas 

em relação ao município. 

Os ajustes estabelecidos na Ilha do Maranhão pelo IMESC consolidam os limites estabelecidos 

pela Lei nº 8.525 de 06 de Dezembro de 2006, e confirmam que o Conjunto Itaguará pertence ao 

município de São José de Ribamar. 

Contudo, os critérios adotados para a definição das divisas, como as políticas públicas 

implementadas no local e o “sentimento de pertencimento”, não levaram em conta consultas públicas da 

população residente nestes bairros. E, apesar de 10 anos de conclusão desta pesquisa, a infraestrutura 

urbana precária na área objeto de estudo não mudou, e as que resistem à ação do tempo foram realizadas 

pelo poder público municipal ludovicense, mediantes dados apresentados neste estudo, incluindo a 

relação de pertencimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Inegavelmente, o processo desordenado de expansão urbana com o passar dos anos resultou para 

a Ilha do Maranhão problemas não somente de ordem ambiental, mas também social. 

O crescimento urbano e horizontal da capital São Luís em direção a cidade de São José de 

Ribamar deflagraram diversos episódios de insatisfação popular nas áreas de litígio, mediante a 

indefinição das responsabilidades das demandas sociais de infraestrutura. Expondo essas áreas à ausência 

dos equipamentos urbanos necessários a uma qualidade de vida. 

A partir do que foi exposto, constatamos que após 10 anos do estudo inicial somente mudanças 

no campo político-jurídico foram desenvolvidas, apresentadas pelas sucessivas legislações e mais 

recentemente a atualização das divisas intermunicipais da Ilha.  

A população residente nos bairros limítrofes da Ilha do Maranhão, mais especificamente a 

localizada entre a capital e São José de Ribamar, com destaque para o conjunto Itaguará que estão 

condicionados a viver sem dispor de uma série de benefícios urbanos. 

O desafio que se faz ao aglomerado urbano da Ilha do Maranhão, formada pela capital São Luís, 

São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, que compõem a Região Metropolitana da Grande São 

Luís é o esforço conjunto das administrações municipais em favor de um planejamento econômico-

regional comum. 

Com a finalidade de solucionar os problemas comuns dos munícipios mediante a cooperação e 

integração dos agentes públicos, garantido por um amplo processo participativo da sociedade. 

Não existindo momento mais oportuno para os lideres municipais tratarem sobre o tema após a 

consolidação das suas divisas. 
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CURITIBA: CASAS VAZIAS E DÉFICT 
HABITACIONAL. INTERVENÇÕES DO 

ESTADO E DO MERCADO NA QUESTÃO 
DA MORADIA 

 

Mariana Furlan Anastácio1
 

 

INTRODUÇÃO 

Curitiba, ao contrário do que o rótulo de cidade modelo pode fazer crer, é uma cidade marcada 

pela precariedade habitacional. De acordo com a Fundação João Pinheiro (FJP), no ano de 2015 o déficit 

habitacional na RMC era de 79.949 unidades, e um em cada oito curitibanos (12,75% da população, ou 

214.014 habitantes em 62.601 domicílios) vive em ocupações irregulares. Na área central da cidade de 

Curitiba, local com acessibilidade, acesso ao emprego e serviços, e um mercado imobiliário ativo, 

construindo e comercializando, chama atenção a ociosidade e subutilização dos imóveis urbanos, com 

42 edifícios totalmente vazios levantados no bairro centro, e um índice de vacância de apartamentos 

estimado em 5 apartamentos vagos por edifício residencial, ociosidade que convive com a precariedade 

habitacional dos cortiços e pensões. (BERTOL, 2010; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2018) 

Esses números expressam uma contradição entre construir e morar, entre mercado e o direito à 

moradia, presente não só em Curitiba, mas muito prevalente no Brasil. A questão da moradia é, há muito 

tempo, considerada um ‘problema social’, e, portanto, de responsabilidade do Estado. As formas de 

intervenção do Estado no problema s transformaram através do tempo, porém, porém, a intervenção 

predominante é a construção de casas populares (a regularização fundiária também tem se tornado 

comum nas últimas décadas e será brevemente discutida). A habitação popular implantada na capital e 

municípios do entorno metropolitano é caracterizada pelo padrão periférico de localização, em bairros 

marcados pela precariedade e sobrecarga dos serviços públicos, além da falta de integração e 

planejamento conjunto da demanda habitacional entre os municípios, falhando, portando em garantir o 

direito pleno à moradia. Nos últimos anos, o Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), tem repetido 

esses erros e reforçado esse padrão periférico e excludente. 

Para compreender a realidade de Curitiba e do Brasil, é preciso pensar o acesso à moradia como 

problema histórico. No fim do século XIX, com o início do desenvolvimento de relações sociais 

propriamente capitalistas no país, o problema começa a se manifestar, até atingir seus contornos atuais. 

 
1 Mestranda, PPGEO - UFPR, marifurana@msn.com. 
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A partir da aprovação da lei de terras de 1850, temos o início de uma mercantilização crescente do solo 

e, em 1889, com a abolição da escravatura, a população urbana de escravos libertos, sem acesso à meios 

de vida, vai formar, junto à imigrantes europeus e aos extratos mais baixos da sociedade colonial livre, 

uma classe de não proprietários livres, que, a partir de então, passam a vender sua força de trabalho como 

única maneira possível de suprir suas necessidades básicas, entre elas a moradia. Formam-se então, 

principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, os primeiros cortiços e favelas do Brasil. 

O segundo período da urbanização brasileira, com a industrialização do país, se insere no contexto 

da fase imperial do capitalismo, numa reconfiguração do papel do país na divisão internacional do 

trabalho e do avanço do capitalismo moderno no território brasileiro. Antes da metade do século XX, os 

países periféricos do capitalismo, como o Brasil, eram predominantemente agrário-exportadores, e os 

países centrais não tinham muito interesse em sua industrialização. As elites brasileiras, que 

desenvolveram relações de dependência política e econômica com essa burguesia internacional, também 

não. Já após a II Guerra Mundial, e especialmente após a Crise do Petróleo nos anos 1970, a 

industrialização dos países periféricos se torna uma alternativa para explorar os baixos salários dos 

trabalhadores desses locais, manter os lucros em alta e criar novos mercados consumidores, nesse 

contexto, a industrialização e modernização geral da economia brasileira acontece marcada pelas 

contradições e desigualdade. A modernização do país vai acontecer às custas da urbanização precária e 

da auto-construção como única forma possível de provisão habitacional para os trabalhadores. Tal 

precariedade nas condições de vida se constitui como “vantagem competitiva” para a atração de 

investimentos externos ao país, pois, diferentemente do trabalhador europeu ou americano, que tem os 

custos de saúde, moradia, educação, lazer, etc. contemplados no seu salário, o brasileiro mantém os 

padrões de remuneração de uma economia agrária tradicional. (LEFEBVRE, 2001; MARICATO, 1976, 

SANTOS, 2011) 

A região de Curitiba se constitui enquanto pólo industrial brasileiro nesse contexto, nos anos 

1970, crescendo exponencialmente e atraindo migrantes do interior e de outros estados brasileiros para 

sua indústria nascente. Os principais ramos instalados, e que ainda hoje formam boa parte do parque 

industrial, foram: metalmecânica e químicos, montadoras de automóveis e cimenteira, localizadas 

principalmente na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), Araucária São José dos Pinhais, todas na região 

sul da metrópole e nos arredores das rodovias (BRs 116, 277 e 376). Com a industrialização, cresce 

também a precariedade habitacional e formam-se as periferias e favelas do entorno de Curitiba. (MOURA 

Et. al, 2014) 

Hoje, Curitiba é uma metrópole brasileira importante, com população de 3.168.980 habitantes na 

sua Região Metropolitana, sendo quase metade dessa população concentrada em Curitiba (1.678.965 

habitantes), e forte atividade econômica. O território da metrópole é marcado por uma urbanização 

tipicamente brasileira, já em uma nova fase de transformações, e “mescla grandes enclaves urbanos e 

rurais globalizados, sejam condomínios residenciais ou grandes equipamentos industriais, de comércio e 
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serviços, com áreas dominadas por elevada pobreza.” (MOURA Et. al, 2014, p. 90)As áreas de moradia 

de luxo se afastam do centro e passam a se localizar em condomínios fechados na periferia, loca 

tradicional da moradia popular, os subcentros se expandem e se fortalecem. Ou seja, ainda que o rígido 

padrão centro periferia tenha se modificado para um tecido urbano mais fragmentado e variado, a 

desigualdade dos espaços e no acesso à cidade persiste.(IBGE, 2010; MOURA Et. al, 2014 ) 

Enquanto o mercado imobiliário e o poder público focam suas intervenções em outras áreas da 

cidade, a  área central de Curitiba se esvazia progressivamente, em um processo que se inicia décadas 

atrás. Para além dos edifícios completamente vazios, os prédios de apartamentos do centro da cidade, 

considerados obsoletos para a moradia de alto padrão por não terem garagens e outras facilidades dos 

novos lançamentos, tem alto nível de vacância. A média de habitantes por U.H. no centro, de 2,15 

habitantes, também é menor que a de Curitiba, de 3,31 habitantes. (IPPUC, 2015) 

Ao mesmo tempo que as classes altas perdem o interesse no centro da cidade como local de 

moradia, os trabalhadores pobres veem benefícios em ocupar esse local, por ser o espaço de empregos, 

serviços públicos, comércio, etc., e inclusive se mudam de outros locais para o Centro. Os cortiços são a 

forma da habitação dessa população nas áreas centrais, devido ao alto preço dos alugueis. Ainda que não 

exista nenhum levantamento oficial sobre a quantidade e situação de tais assentamentos em nenhuma 

cidade da RMC, há pesquisas acadêmicas que se esforçam para dar visibilidade ao tema. Segundo Lino 

(2014), 65% da população dos cortiços vem da periferia de Curitiba ou da RMC. Ferri (2009) identificou 

115 edifícios que servem como cortiço nas proximidades do centro, concentrados principalmente nos 

bairros Centro e São Francisco. Mesmo com a evidente demanda por habitação a preços acessíveis na 

região, não há nenhum projeto concluído da COHAB - CT no Centro. (IPARDES, 2010) 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa apresentada, parte de um trabalho de conclusão de curso em Arquitetura e Urbanismo, 

partiu da observação do MCMV, que algumas das incongruências da política habitacional proposta 

recentemente para o para o país. A partir daí, para melhor estudar o problema, optou-se por uma 

investigação teórico - empírica. Investigação que pudesse avançar da observação da aparência para uma 

explicação que chegasse à essência dos fenômenos e que articulasse sua expressão particular na metrópole 

de Curitiba com a totalidade da realidade social. O trabalho procurou construir um arcabouço de dados 

empíricos acerca da situação habitacional na metrópole de Curitiba, focado na contradição entre estoque 

ocioso de habitação e a persistência do déficit habitacional, combinado com uma revisão bibliográfica e 

uma análise teórica dos temas relevantes para o debate da questão da habitação.  

O aprofundamento nos fundamentos econômicos e políticos do tema foi importante, já que as 

observações iniciais mostraram uma grande contradição entre os discursos oficiais acerca do problema 

da moradia no Brasil e as soluções propostas para ele, e a realidade concreta observada em Curitiba e 
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outras grandes metrópoles brasileiras, buscou se na economia e na história as razões para tal discrepância. 

Para a revisão bibliográfica e contextualização teórica, buscou-se os clássicos acerca do tema da habitação 

e da cidade, incluindo os trabalhos de Prudhon e Engels, além do trabalho acadêmico de teóricos 

brasileiros, que pensaram nossa realidade e as particularidades de nossa formação social e urbanização. 

Também procurou-se entrar em contato com o estado da arte sobre o tema habitação e precariedade 

habitacional em Curitiba. 

A partir dessa aproximação teórica inicial, passou-se a realização de pesquisa direta na área central 

de Curitiba, durante o mês de Setembro de 2017, para a observação e levantamento dos edifícios vazios 

e abandonados no centro de Curitiba. Encontrou-se e mapeou-se através de softwares de 

geoprocessamento tais edifícios, incluindo informações sobre seu porte, uso original e estado de 

conservação. As fontes de dados empíricos incluem agências e órgãos do Estado: IBGE, IPPUC, 

IPARDES; empresas estatais: CAIXA, COHAB; Terceiro Setor: FJP; e pesquisas acadêmicas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na mídia, nos documentos estatais e nos estudos acadêmicos, a questão da habitação se expressa 

em um número, o chamado déficit habitacional2. O déficit habitacional é uma estimativa numérica da 

quantidade de novos domicílios necessários para suprir a carência por habitação no Brasil, feita desde 

1995 pela FJP, usando os dados das Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílios (PNAD), elaboradas 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Inicia-se a investigação examinando esses 

dados e seu significado. A Tabela (TABELA 1) mostra os números para a RMC em 2015. 

 

TABELA 1 - DÉFICT HABITACIONAL NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA (2015) 
 

 Habitação 
Precária 

Coabitação 
Familiar 

Ônus exessivo 
com aluguel 

Adensamento 
excessivo 

TOTAL 

RMC 12.005 15.314 48.025 4.605 79.949 

 
FONTE: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2018 

 

Pelos dados da FJP, os componentes principais do déficit em Curitiba e região são o ônus 

excessivo com aluguel - famílias com renda de até 3 S.M. que comprometem mais de 30% dessa renda 

com aluguel - (60%), essas famílias gastam mais do que poderiam com moradia, e comprometem gastos 

 
2 O chamado déficit habitacional é uma estimativa numérica da quantidade de domicílios necessários para suprir a carência 
por habitação no Brasil. Essa concepção, claro, advém da interpretação da questão habitacional como problema numérico, 
que é um falseamento da realidade, como será explorado no texto. Apesar de conceber o problema da moradia sob outros 
princípios, e localizar sua origem na propriedade privada, utilizo os números do déficit de maneira ilustrativa ao longo do 
artigo, especialmente para demostrar a persistência do problema habitacional e tentar chegar a uma quantidade aproximada 
de pessoas que sofrem com ele no país. 
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em outras necessidades básicas como alimentação, transporte e educação e cultura. A coabitação e o 

adensamento (juntos somando 24%) também são expressão dessa impossibilidade de arcar com os gastos 

em aluguel, assim as diferentes gerações de uma família vivem juntas em um só espaço, ou alugam imóveis 

pequenos demais para a quantidade de moradores, nesse número do adensamento podem estar inclusas 

as  estimadas 1.475 famílias que vivem em cortiços ou casas de cômodos em Curitiba. A situação de 

precariedade da habitação  atinge 15% das habitações contabilizadas, e se localiza principalmente nas 

favelas, onde reside a população mais pobre, com uma grande proporção de famílias com renda inferior 

a dois salários mínimos. Essas famílias estão expostas às piores condições de moradia, com riscos de 

inundações e desabamentos. 

Os números do déficit demonstram que de fato há uma grande carência habitacional na região de 

Curitiba, que atinge quase 265 mil pessoas. No entanto, a questão da habitação e do direito à moradia e 

à cidade podem mesmo ser resumidas em um déficit numérico de habitações? O que de fato esse número 

expressa?. Uma pesquisa direta realizada pela autora no bairro centro, em Curitiba, identificou e mapeou 

42 edifícios vazios ou abandonados (FIGURA 1). 

O levantamento em relação à localização desses edifícios vazios e abandonados mostra que eles 

estão concentrados justamente nas mesmas regiões  dos bairros Centro e São Francisco onde se 

concentram os cortiços, forma da habitação da população de baixa renda no centro. São as chamadas 

“áreas degradadas” que, em geral, são tratadas como espaços subutilizados, mas, na verdade, abrigam 

uma população invisível.  

A própria FJP (2018) calcula que existem 102.293 domicílios vagos em condições de serem 

ocupados na RMC. Então, se existem mais domicílios vazios do que déficit habitacional em Curitiba e 

sua região metropolitana, porque, então, o problema persiste? Localizar a questão historicamente pode 

nos ajudar a começar a responder tais questões. 

A “questão da habitação” começa a ser debatida e ganhar destaque no debate público na Europa 

pós-industrial do século XIX, é portanto um termo historicamente definido, se refere a uma problemática 

especifica. A piora das condições de moradia, o despejo de famílias proletárias e a escassez crônica de 

moradias adequadas na Inglaterra, França, Alemanha e outros países da Europa Ocidental se constituiu 

como uma consequência imediata da industrialização, e atingiu níveis críticos nas primeiras décadas do 

século XIX, quando, portanto, ganhou destaque no debate público e foi alvo de preocupações não só do 

movimento operário como de políticos burgueses, reformadores sociais e filantropos.  

O programa formulado por Pierre-Joseph Prudhon , filósofo Francês ligado ao anarquismo, 

ganhou notoriedade pública, e tratava da questão da moradia como um de seus objetos centrais, 

equiparando a relação proprietário/locatário com  a relação entre burguês e proletário e sugerindo como 

solução para o problema a propriedade da própria moradia e a construção de casas por intermédio do 

Estado ou de cooperativas habitacionais. Friedrich Engels se coloca em uma polêmica com Prudhon a 

cerca da questão, expondo o ponto de vista marxiano do assunto.  
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FIGURA 1 - EDIFÍCIOS VAZIOS E ABANDONADOS NO CENTRO DE CURITIBA (2017) 

FONTE: PESQUISA DA AUTORA 

 

Como Engels aponta, a referida “escassez” de moradia, ou seja, a classe trabalhadora vivendo em 

moradias superlotadas, precárias e insalubres não é uma condição específica do capitalismo, mas condição 

compartilhada pelas classes oprimidas através da história, em sua opinião, o assunto ganhou notoriedade 

por ter atingido camadas da pequena burguesia urbana, já que o problema das moradias não é uma 

consequência direta da exploração do trabalho assalariado, e por isso não atinge exclusivamente o 

proletariado, os mais pobres. A solução, para Engels, não seria atingida tornando todos proprietários de 

suas casas, já que a raiz da “questão da habitação” contemporânea está na propriedade privada dos meios 

de produção. 

Outros marxistas ajudaram a elaborar sobre a questão durante o século XX Lefebvre (2001), 

aponta como o modo de produção capitalista impôs ao fenômeno urbano uma nova lógica de controle 

territorial, a forma mercadoria. Essa mudança teve um impacto tão significativo para as cidades européias 

quanto o próprio desenvolvimento industrial. Se antes a garantia de terra e moradia se dava nos termos 

do pacto feudal, no capitalismo será a renda que determinará a posse, e o controle desta nova forma de 

renda que definirá a realização da moradia e das cidades. 
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Contudo, não será somente o acesso à terra o determinante sobre aquilo que Engels aponta como 

“questão da moradia”: o edificar sob interesses capitalistas desempenhará papel fundamental na exclusão 

dos setores mais empobrecidos da sociedade do acesso à habitação. O ramo industrial da construção civil 

desenvolveu formas organizadas e avançadas de suprir em larga escala as necessidades sociais de moradia, 

submetendo, contudo, essas necessidades à forma mercadoria. Em suma, economia capitalista cria as 

condições para a produção industrial de moradia, o que poderia resolver a demanda por moradia, ao 

mesmo tempo que aliena os trabalhadores da posse da moradia. Em suma; a questão da habitação hoje 

não é determinada pela falta de moradias, mas pela sua transformação em mercadoria, submetida às regras 

da produção e do lucro, o que aliena a maior parte da população de sua posse e dos meios para produzi-

la. O Estado, em geral, intervém no problema construindo moradias que pode até abrandar, mas nunca 

resolve o problema, especialmente à longo prazo. 

No Brasil, observamos como esse tipo de política habitacional opera historicamente nos países 

periféricos. Iniciando com o golpe militar, em 1964, há os programas extensivos de moradia. A 

implementação dessa política habitacional acontece através da criação das Companhias Metropolitanas 

de Habitação (COHABs) e do BNH. Essa política acontecia a partir do financiamento estatal a empresas 

privadas, sobressaindo as relações capitalistas no modo de produção da moradia. Além disso, o sistema 

onerava duplamente os trabalhadores, que primeiro pagavam por meio dos impostos e demais 

contribuições dos quais resultaram o dinheiro que o governo aplicou para valorizar os terrenos urbanos 

e depois, novamente ao adquirir sua habitação a preços que se elevaram em decorrência dos 

investimentos realizados. (ARAGÃO e CARDOSO, 2013; BOLAFFI, 1979). 

O “problema da habitação”, formulado no início do governo militar como uma das maiores 

questões urbanas do Brasil, serviu, na verdade, para reanimar uma economia deprimida através da 

produção imobiliária, injetando recursos públicos, oriundos do  Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), na construção civil. Também mascara a real questão por trás da falta de moradia nas 

cidades brasileiras, apresentando-a como uma simples questão de produção quantitativa e propriedade 

privada. A ideologia da casa própria3, ao transformar os trabalhadores em proprietários do meio de 

consumo “casa própria”, ajuda a mascarar a real contradição da propriedade privada, que está na 

propriedade dos meios de produção (no caso da produção da cidade, a terra, o instrumental da construção 

civil, etc.). Assim, atenua-se conflitos de classe e garante-se a perpetuação da produção capitalista. Assim, 

formula-se a solução clássica para o tema da moradia no Brasil, que combina a garantia de lucro para os 

empresários e a coerção social.  (BOLAFFI, 1979) 

Bolaffi (1979) sintetiza o caráter ideologico da política do BNH, referindo-se ao “falso 

problema” da habitação: 

 
3 Foi uma forma de coerção social, que modificou a forma de provisão de moradia à classe trabalhadora (do aluguel para a 
casa própria) com objetivo de tornar o trabalhador brasileiro, agora com uma propriedade privada, mais simpático à "caça aos 
comunistas" e ao regime ditatorial 
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Os governos e os grupos no poder enfrentam problemas reais, particulares e determinados, de 
cuja solução depende sua possibilidade de manter-se enquanto poder. Porém, o caráter particular 
e não universal desses problemas reais, exige que sua real natureza seja transfigurada para que 
possam assumir um significado compatível com a vontade popular. Em síntese, esse é o processo 
pelo qual a ideologia mascara os problemas do real e os substitui por falsos problemas. Isto é, 
formulam-se problemas que não se pretende, não se espera e nem seria possível de resolver, para 
legitimar o poder e justificar medidas destinadas a satisfazer outros propósitos. (BOLAFFI, 1979, 
p. 66). 
 

No final da ditadura militar no Brasil existe um ascenso e reorganização dos movimentos sociais 

e da luta política. A atuação dos movimentos de moradia tornou-se um dos fatores fundamentais no 

enfrentamento da questão urbana. Os movimentos atuam em ações diretas de ocupação e resistência aos 

despejos. As ocupações de terra aconteciam principalmente nas periferias grandes cidades e dão o 

impulso principal para a organização desses movimentos, que passaram a atuar também na reivindicação 

e formulação de propostas ao poder público. Também durante a década da 1980, temos a reorganização 

dos movimentos populares no contexto da redemocratização do país, a luta pela reforma urbana é 

retomada e se reorganiza. e sindical e sua articulação e politização através da criação do Partido dos 

Trabalhadores, que traz em seu programa, como um dos pontos centrais, a questão da reforma urbana. 

(BASSUL, 2010; RODRIGUES e BARBOSA, 2010) 

Durante os anos 1980 e 1990, a política de construção em massa de moradias diminui muito, e 

o foco passa para a regularização e “urbanização de favelas, procedimento que conta com o aval do Banco 

Mundial. Saltando para o início do século XXI, o “problema da habitação” não se resolveu. Com a 

chegada do PT à presidência da República em 2002, multiplicam-se as esperanças da possibilidade da 

construção de um Estado Democrático de Direitos, a reforma urbana e o direito à moradia são pautas 

históricas do partido, porém, a implementação de uma política de habitação de grande escala e impacto 

vem só em 2009, com o Programa Minha Casa Minha Vida, que é lançado com a proposta ambiciosa de 

enfrentar o histórico déficit habitacional brasileiro. Os resultados obtidos com o programa, no entanto, 

não caminharam no sentido de atingir esse objetivo. (TABELA 1) 

A proposta elaborada pelo Governo Federal em conjunto com o setor imobiliário e indústria 

da construção civil é muito parecida com o modelo preconizado pelo BNH, utilizando recursos do 

orçamento da União, do FGTS, do BNDES, para financiar a produção privada de habitação, como 

medida anticílica da crise de 2008. Nas apresentações de lançamento se falava em uma previsão de 

redução em 14% do déficit habitacional, 90% desse número concentrado nas famílias de renda inferior a 

3 salários mínimos. Por essa razão, o programa – dividido em três faixas de renda, definidas com base no 

salário mínimo: faixa 1, de zero a três salários mínimos; faixa 2, de três a seis salários mínimos; e faixa 3, 

de seis a dez salários mínimos – reservava um mínimo de 40% (400 mil unidades) para essa faixa de renda. 

No entanto, os dados nos mostram que o déficit não só não diminuiu, como aumentou em 8,5% ao longo do 

período de maior atividade do MCMV. (USP, 2014) 

 

TABELA 1 - VARIAÇÃO HISTÓRICA DO DÉFICIT HABITACIONAL BRASILEIRO   
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(2007 - 2015) 
 

 
2007 2009 2011 2013 2015 

Variação (%) 

Habitação Precária 1,264,414 1,088,634 1,187,903 997,264 
942.631 - 25% 

Coabitação 2,481,128 2,511,541 1,916,716 1,905,085 
1.902.490 -23% 

Ônus Excessivo com 
Aluguel 

1,742,585 1,916,611 2,091,392 2,926,543 
3.177.772 82% 

Adensamento 
Excessivo Aluguel 

367,248 381,190 385,957 366,890 
332.850 -9,4% 

Défict Total 5,855,375 5,897,976 5,581,968 5,846,040 6,355,743 8,5% 

FONTE: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2018 
 

 
Até Dezembro de 2014 foram entregues de 3 milhões de unidades no total. Em 2017, o programa 

retoma as atividades de sua terceira fase, iniciada em 2015. O Presidente Michel Temer anunciou 

oficialmente a retomada, com modificações, do Programa, em 06 de fevereiro de 2017. A nova meta era 

entregar 610 mil unidades até o fim de 2017, das quais 170 mil foram concluídas e entregues de fato. 

(BRASIL, 2017) 

Para todas as fases do programa, a proposição dos empreendimentos do MCMV fica a cargo 

das empresas, que selecionam local e escala do empreendimento, e apresentam o projeto e orçamento à 

Caixa Econômica, que os aprova baseado no atendimento às condições mínimas estabelecidas nos editais 

e regulamentos do programa. A habitação de baixa renda se transforma, dessa forma, efetivamente em 

um negócio, um “novo nicho de mercado”. O objetivo final do Programa é gerar lucro às incorporadoras 

e empreiteiras envolvidas nos projetos. O Estado, através da Caixa Econômica, atua no sentido de 

garantir a taxa de lucro e a segurança do investimento às empresas. A taxa de lucro da Faixa 1, a menor 

entre as faixas do programa, gira em torno, segundo as construtoras, de 15%. A “baixa lucratividade” da 

Faixa 1 é, no entanto, compensada pela segurança do investimento, pois a construtora não é a responsável 

pela venda das unidades, já que a CAIXA compra o empreendimento completo, pagando em parcelas no 

decorrer da obra. (USP, 2014) 

Dentro dessa lógica, a escolha do terreno e as características de projeto entram na equação, para 

as empresas, cuja racionalidade busca maximizar o lucro, como meros componentes do custo total do 

empreendimento. Os empreendimentos acabam, assim, por se localizar em zonas periféricas e afastadas 

das cidades. Outra questão que emerge da localização dos empreendimentos é a questão da disputa pela 

terra e da renda fundiária. O lançamento do programa expandiu o mercado de terra, com a disputa por 

terrenos antes considerados fora do mercado formal de habitação, o que gera conflitos com as populações 

residentes nesses locais, que muitas vezes não possuem títulos de propriedade. A alta especulativa do 

preço da terra gerada por essa ampliação se funda num princípio concreto, a da alteração futura da relação 
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de centralidade e da oferta de infraestrutura da gleba, e nos traz ao ponto chave da apropriação privada 

da renda fundiária, outro interesse privado por trás do funcionamento dos programas habitacionais. 

A casa própria individual adquirida através da compra. A propriedade privada da residência não 

garante, na prática, a segurança da posse e a permanência a longo prazo no local, justamente porque o 

controle da produção imobiliária e dos meios de valorização fundiária estão sob o controle de uma 

minoria, que têm interesses específicos na continuidade da expansão urbana e na constante transformação 

na forma e no conteúdo do tecido urbano. O endividamento pesa sobre as famílias atendidas pelo 

programa, que trocam o aluguel ou a casa na ocupação pela mensalidade do MCMV, taxas de condomínio, 

luz, etc.. A venda ou aluguel das unidades adquiridas é comum. Assim, morar e construir acabam por se 

constituir em uma contradição insolúvel, pois, por mais que se construa em massa, continua-se com 

pessoas sem ter onde morar, enquanto persistir a lógica do lucro. 

Em Curitiba e região, o MCMV possibilitou a construção de mais de 24 mil novas unidades 

habitacionais até 2012, No entanto, o MCMV não foi efetivo em reduzir o déficit habitacional na 

metrópole de Curitiba. Ao se observar a distribuição da produção do MCMV é possível aproximar-se 

dos motivos. A produção da Faixa 1 do MCMV (0 a 3 S.M.s) equivale a apenas 32, 3% do total de 

unidades habitacionais produzidas, ou 7.995 unidades , o que contrasta com o fato de 85% do déficit 

(aproximadamente 66 mil unidades habitacionais) se concentrar nessa faixa de renda (GRÁFICOS 1a e 

1b). 

No caso do Município de Curitiba, o sul, especialmente as regionais Bairro Novo e Tatuquara, 

concentram 45,5% das U.H.s mapeadas nessa faixa, o que se deve aos baixos preços dos terrenos nessas 

áreas se comparados aos demais locais da cidade e à contribuição ativa do poder público através da 

COHAB - CT de implantá-los nessa região. A atuação da companhia no sul do município é histórica e 

tem contribuído decisivamente para transformar a paisagem dessa região da cidade, que, pouco mais de 

20 anos atrás, era zona rural. Além do sul de Curitiba, os municípios de Colombo, São José dos Pinhais 

e Araucária também receberam um número significativo de empreendimentos do MCMV, que também 

se concentraram nas bordas da mancha urbana consolidada, reforçando a tendência à periferização na 

metrópole. A Prefeitura de Curitiba, em seus relatórios oficiais, dá a essas ações uma conotação positiva, 

colocando o poder público como propulsor do crescimento nos bairros periféricos.  
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GRÁFICO 1 - NÚMERO DE U.H.s PRODUZIDAS PELO MCMV E DÉFICT HABITACIONAL POR 
FAIXA DE RENDA (1a. Moradias produzidas pelo MCMV na região de Curitiba, por faixa; 1b. Déficit habitacional do 

Paraná por faixa de renda) 
 

 
 

FONTE: NUNES DA SILVA e CZYTAJLO, 2016, COHAPAR, 2017 
 

 

Bertol cita o exemplo de Campo do Santana: 

a produção pública continua a abrir fronteiras urbanas e a criar novos “bairros”, ampliando a 
cidade. Um exemplo emblemático é o bairro Campo de Santana onde a produção da COHAB-
CT, no período entre 2000 e 2010, foi superior ao número de novos domicílios contabilizados 
pelo IBGE, no mesmo período. Assim, pode-se concluir que a quase totalidade dos domicílios 
é resultado do programa público de habitação (…) (BERTOL, 2013, p. 30) 

 
O que aconteceu em Campo do Santana se repete diversas vezes na história de Curitiba, em 

projetos como o “Bairro Novo”, que loteou o Sítio Cercado nos anos 1990 e, mais recentemente, o caso 

do Tatuquara e seu aumento exponencial em população nos últimos dez anos, com a ajuda de muitos 

empreendimentos do MCMV. Enquanto isso, como já mencionado, não há nenhum projeto concluído 

da COHAB - CT, ou do MCMV no Centro. Tal cenário é uma clara expressão de escolhas políticas, que 

influenciam no espraiamento e periferização da metrópole e, inclusive, contribuem indiretamente para o 

esvaziamento do centro, expandindo o raio de ação do mercado imobiliário. 

Para se pensar as possibilidades de formulação de política habitacional, foi feita uma simulação 

envolvendo os 38 edifícios completamente vazios e 4 com apenas o térreo ocupado  (totalizando 42 

edifícios) encontrados durante a pesquisa no centro de Curitiba. (FIGURA 2) Excluindo 4 em estado 

avançado de deterioração e ruína, ficam 38 que poderiam ser ocupados e/ ou reformados para servir 

como habitação de interesse social, e que resultariam, estimadamente, em 460 U.H.s com condições de 

habitabilidade, localização e acesso muito favoráveis e poderiam beneficiar 1400 pessoas. Em relação à 

serviços públicos e infraestrutura urbana, os gastos seriam consideravelmente menores do que os instalar 

em áreas periféricas, de urbanização recente. Diversos instrumentos do Estatuto da Cidade poderiam ser 

utilizados para desapropriar ou adquirir os imóveis, a depender de sua situação fiscal e jurídica. O 
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exercício, apesar de teórico e experimental demonstra que há outras escolhas políticas possíveis, que não 

são implementadas por diversos fatores. Os principais, na opinião da autora, estão expostos ao longo do 

artigo. 

A prática da construção massiva de unidades habitacionais, combinada com certo incentivo à 

regularização fundiária em alguns momentos, constitui a forma hegemônica da política habitacional 

brasileira, e pode ser considerada uma estratégia política deliberada. Isso não significa dizer, 

necessariamente, que os governos do tem as intenções políticas expressas no programa habitacional 

formulado e concretizadas como consequência de sua aplicação, mas que o empresariado, principal 

formulador de políticas habitacionais no Brasil, se utiliza de formas criadas historicamente com intenções 

políticas e econômicas deliberadas. Mas que intenções são essas? e em que tipo de estratégias elas 

resultam? 

A periferização, além de vantagem econômica para os capitalistas, se constitui enquanto 

estratégia de classe. Ao afastar a pobreza das proximidades do centro das cidades esconde-se os conflitos 

e gera-se uma imagem de cidade desejável, além disso, a distância geográfica dificulta o acesso físico dos 

moradores da periferia aos centros de decisões das cidades. A população periférica fica, dessa forma, 

efetivamente barrada do acesso à cidade e do poder de intervir, através da luta política, nos rumos da 

política urbana e da sociedade urbana no geral. Essa tática, de expulsar a classe trabalhadora dos centros 

urbanos, é antiga. Lefebvre (2001) identifica sua origem na França, após a Comuna de Paris. A classe 

dominante se sente ameaçada pela crescente organização e consciência dos trabalhadores que culmina na 

experiência revolucionária de 1848, o que leva a uma resposta organizada da elite francesa, através do 

Estado bonapartista. O “embelezamento” urbano promovido pelo Barão Haussman abriu enormes 

avenidas no coração de Paris, removendo bairros operários no caminho e expulsando a população para 

a periferia. Expressões mais recentes dessa estratégia podem ser identificadas no Brasil, com as 

intervenções urbanas motivadas pela Copa do Mundo e Olimpíadas, que também removeram 

comunidades inteiras ao redor do Brasil (LEFEBVRE, 2001). 

A forma de acesso à moradia também serve à propósitos políticos. A ideologia da casa própria, 

ao transformar os trabalhadores em proprietários do meio de consumo “casa própria”, ajuda a mascarar 

a real contradição da propriedade privada, que está na propriedade dos meios de produção (no caso da 

produção da cidade, a terra, o instrumental da construção civil, etc.). Assim, atenua-se conflitos de classe 

e garante-se a perpetuação da produção capitalista. 

A propriedade privada da residência não garante, na prática, a segurança da posse e a 

permanência a longo prazo no local, justamente porque o controle da produção imobiliária e dos meios 

de valorização fundiária estão sob o controle de uma minoria, que têm interesses específicos na 

continuidade da expansão urbana e na constante transformação na forma e no conteúdo do tecido 

urbano. O mesmo pode ser pensado em relação à regularização fundiária. O título de propriedade não 

garante a permanência nem a melhoria das condições de moradia e urbanidade no local, e contribui para 
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a valorização e possível gentrificação do local, como acontece, por exemplo, no Morro do Vidigal no Rio 

de Janeiro. (BOLLAFI, 1979) 

 

 
FIGURA 2 - PORTE DOS EDIFÍCIOS VAZIOS NO CENTRO DE CURITIBA (2017) 

 
FONTE: PESQUISA DA AUTORA 

 
 

Por fim, vale pontuar que quando se fala, por exemplo, que existe muita verba para maus 

programas, e pouca verba para bons programas, não está se tratando de um problema somente 

econômico. A alocação de verbas e de investimentos são escolhas políticas e resultado de disputas de 

poder dentro da instituição do Estado. Portanto, quando se fala em concretizar bons projetos 

habitacionais, não trata-se somente de garantir-se a formulação de um bom programa, através da 

participação democrática nas esferas institucionais, objetivo que foi, inclusive, concretizado, ao menos 

parcialmente, através do Estatuto da Cidade e da atuação dos movimentos populares no Ministério das 

Cidades e nos Planos Diretores Participativos; mas de construir-se força política efetiva a implementação 

de projetos habitacionais à serviço, de fato, dos interesses dos trabalhadores. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos podem ser considerados iniciais, no entanto, servem como ponto de partida 

para trabalhos posteriores, que visem compreender a realidade da habitacional de Curitiba ou que tratem 

da moradia popular no centro da cidade como forma de resistência. As lacunas encontradas nas 
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informações empíricas também foram importantes. Não existe estudo oficial sobre cortiços em Curitiba, 

nem levantamento dos edifícios ociosos e sua situação jurídica e fiscal. Ambos constituiriam investigações 

acadêmicas relevantes.  

A conclusão principal da investigação foi a de que o nó na execução da política habitacional é a 

propriedade privada da terra e dos meios de produção imobiliária. A questão fundiária é mencionada 

constantemente nas fontes de pesquisa como um entrave à execução de uma política de habitação que 

efetive o direito à cidade. Termos como especulação imobiliária, valorização e escassez de terras estão 

presentes constantemente no léxico dos gestores públicos para explicar o problema da habitação. As 

políticas públicas se propõe, no máximo à contornar esse problema, ou enfrentá-lo em sua aparência, 

falhando em fazer o enfrentamento político direto das causas desse problema. Isso porque esse 

enfrentamento implica em um questionamento direto à propriedade privada, um dos fundamentos da 

sociedade capitalista. Mesmo após a aprovação do Estatuto da Cidade e da regulamentação de várias 

ferramentas de efetivação da função social da propriedade, pouco avanço prático aconteceu neste sentido, 

em especial na metrópole de Curitiba.  

O enfrentamento político do problema vai, portanto, para além do diagnóstico e proposição de 

melhores programas, mas passa pelo enfrentamento direto à interesses hegemônicos, e, quando 

necessário ao próprio Estado, que representa e executa políticas baseadas em tais interesses. Tal 

enfrentamento político pode, inclusive, abrir novos horizontes para a formulação de planos habitacionais 

inovadores, já que a teoria e prática da política habitacional não podem ser pensadas de maneira 

descolada. 
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DE CIDADE PEQUENA À MÉDIA: AS 
REDES URBANAS COMO POSSIBILIDADE 
DE ESTUDO ESPACIAL EM ERECHIM (RS) 

 

Lucas Ponte Mesquita4 
 

INTRODUÇÃO 

Este artigo surge a partir de algumas inquietações em relação a vivência espacial e geográfica no 

município de Erechim (RS) e as leituras concentradas acerca das cidades médias e das cidades pequenas. 

Ao enxergar hiatos relativos quanto nas conceituações de cidades pequenas, quanto nas conceituações de 

cidades médias ao transpor as várias abordagens conceituais e teóricas dos estudos para os fenômenos 

observáveis a realidade do munícipio percebeu-se certas inconsistências e inquietações diante de não 

responder de fato a totalidade de cada fenômeno observado.  

Diante de tais questões surgiu a ideia da transição urbana, que não se busca aqui conceituar, mas 

trilhar um caminho que permita reflexões acerca dessa ideia, justamente de forma a promover ou não a 

possibilidade da sua conceituação em outras pesquisas posteriores. Para isso diante de uma totalidade 

praticamente imensurável devido ao uso de diversos conceitos, que em si já seriam complexos, atrelados 

ainda a vida urbana fragmentada e multifacetada buscou-se refinar as ideias em torno de um centro 

epistemológico, aqui na conceituação das redes. Neste sentido, o guia linear desse artigo, está em verificar 

as análises e reflexões através da base conceitual geográfica das redes, aqui embasada por DIAS (2012), e 

adentrando mais especificamente nas redes urbanas, da referência nacional de CORREA (2006b).  

Para debater o hiato que fez surgir as inquietações trazemos reflexões acerca do conceito de 

cidade pequena através das diversas abordagens propostas por JUNIOR (2013) dentre as suas leituras e 

usos nos Anais do Encontro Nacional de Geografia, delimitando então a integração entre as abordagens 

por CASERIL (2010) e por FRESCA (2010), com uma das frentes de conceituação pela análise do 

município de Erechim com o Turismo, interligando a ALVES, ENDLICH (2017). Na outra ponta do 

artigo, que segue-se em torno do debate das cidades médias, que também guiaram as mesmas 

inquietações, procura-se frentes conceituais diferentes a buscar a homogeneidade em torno da redes e 

fluxos estudados: BRANCO (2006), CORREA (2006a). De forma a interligar e delimitar mais ainda, para 

o desenvolvimento de alguma metodologia que fosse capaz de ser executada diante das condições dessa 

pesquisa, pautada na extensiva bibliografia acerca da verticalização por CASERIL, FRESCA (2007). 

 
4 Discente de Graduação em Geografia, Universidade Federal da Fronteira Sul (campus Erechim). ponte.mesquita@gmail.com 
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O artigo então estrutura-se na primeira parte com um esclarecimento maior acerca das 

inquietações que levaram a sua produção na seção dos materiais e métodos interligando a metodologia 

de escolha das referências bibliográficas usadas e a metodologia da proposta de pesquisa a ser 

desenvolvida e retroalimentada em outras frentes posteriores. Na seção dos Resultados e Discussões 

primeiro busca-se debater sobre as referências que conceituam a cidade pequena, com a abordagem 

específica de relação cidade-campo presente na visão do poder público do município de Erechim pelo 

Turismo; interligando os hiatos enxergados as possibilidades de interligação a conceituação de Cidades 

Médias, com uma bibliografia já reconhecida nacionalmente. Para então, se debruçar acerca dos 

fenômenos da Verticalização, sempre pelas análises das redes urbanas e das escalas de interligação, 

dialogando com referências específicas das cidades pequenas e das cidades médias acerca do tema.  

Por fim, a pesquisa investiga através de uma proposta inicial metodológica acerca das empresas 

de materiais ou serviços presentes edifícios ainda em construção no bairro Centro, do município de 

Erechim, de forma a possibilitar uma reflexão acerca da verticalização, as redes que se desenvolvem, e a 

amplitude escalar como dimensão para entender o posicionamento da cidade frente então as ideias 

propostas nas conceituações de cidades pequenas e médias. Nas considerações finais, não se busca 

conceituar, nem concluir de forma efetiva nenhuma ideia, mas sim delimitar propostas futuras de 

abordagens acerca do caminho metodológico proposto, bem como encerrar com uma problemática 

possível de pesquisa. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Os grandes estudos das cidades, que perpassam a Geografia, adentram em questões da Sociologia, 

da Arquitetura e do Urbanismo e contemplam diversas discussões sobre a vida urbana. De forma a 

delimitar mais, define-se como foco central a espacialidade dos fenômenos, intrinsecamente como viés 

geográfico de estudo, mas não deixando de se alimentar através de bibliografias indiretas, ou seja, citações 

presentes nos artigos geográficos lidos, mas de origem de outras ciências. Contextualizando na etapa de 

início ainda da trajetória geográfica, várias foram as inquietações com base nas conceituações lidas ao que 

se denomina Geografia Urbana. A principal delas, explicitada no decorrer deste artigo, motivou e guiou 

esta pesquisa, movimentando então a busca pela metodologia que pudesse guiar e responder de alguma 

forma a problemática da conceituação de transição de uma cidade ‘maior’ que pequena, para uma cidade 

‘menor’ que a média. Ressaltando que não cabe aqui, qualificar nem conceituar o termo transição, nem 

defender classificações em divisões positivistas as cidades, muito menos no contexto do município de 

Erechim (RS), a quem o artigo se direciona mais especificamente. 

Com o objetivo de entender então uma parcela do que se pode ser considerado a transição na 

conceituação de uma cidade pequena para média, focamos em várias subdivisões do que poderia ser 

estudado desde então, adentrando nos conceitos de redes e rede urbana, a partir do viés geográfico de 

DIAS (2012) e CORREA (2006-B), respectivamente. Nesse caminho a pesquisa depara-se ainda com 
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várias frentes de estudos que são de imensa dificuldade e complexidade de mensurar, nem para apenas 

um artigo, nem pensando um Trabalho de Conclusão de Curso, dada à dimensão de estudo que o tema 

possibilita, deixando ideias e metodologias para quem sabe Teses ou Dissertações. 

Esta inquietação que moveu o direcionamento de buscar entender e refletir mais acerca da 

transição conceitual foi baseada na frente entre leitura bibliográfica acerca dos conceitos e a não 

verificação direta, enquanto pré-analise empírica ao município de Erechim (RS). Para isso buscou-se 

selecionar algumas frentes de direcionamento para se perceber dentro das redes urbanas, os fenômenos 

espaciais das cidades pequenas e das cidades médias com foco na verticalização e no turismo.  

A escolha da verticalização enquanto perspectiva de estudo interna as outras escolhas conceituais 

da Geografia, liga-se diretamente com a ampla bibliografia acerca do tema, onde CASARIL e FRESCA 

(2007) debruçaram-se em mais de 15 abordagens diferentes, dentre teses e dissertações. Bem como, o 

fato do fenômeno da verticalização ter importância significativa no Brasil por SOUZA (1994) enquanto 

especificidade da urbanização na dimensão de ser prioritária para a habitação entrelaçando a frente dos 

estudos das redes urbanas já que há nesse debate a ideia sobre a técnica e sua capacidade virtual de criar 

condições inéditas (arranha-céus, condomínios verticais), de modificar a ordem econômica mundial e de 

transformar os territórios (DIAS, 2012). O Turismo, pela característica singular da grande presença de 

hotéis verticais em Erechim (RS), bem como um amplo serviço que engloba as redes do urbano-campo 

no contexto local representando constantemente desafios e dilemas entre a possibilidade de crescimento 

(GOMES, 2012) e pela relação conceitual das redes, enquanto estratégias de circulação e de comunicação, 

onde em alguns casos os capitais externos identificam a vocação turística dos pequenos municípios 

criando empreendimentos turísticos numa transposição escalar global-local passível de ser identificada 

(DIAS, 2012; ALVES, 2017). 

Como metodologia diante desse escopo extremamente abrangente conceitual para se analisar os 

fenômenos propostos além das referências bibliográficas, fora buscar a conceituação do munícipio de 

Erechim por parte do seu poder público nos materiais de divulgação da cidade enquanto destino turístico; 

e por segundo e mais importante uma ideia de pesquisa online para começar a identificar há presença ou 

não de uma transposição escalar diante dos hotéis verticais da cidade e das construções atuais de edifícios. 

As construções atuais definem-se como as que estão em desenvolvimento pós-planta, porém não se 

finalizou ainda para o seu fim destinado. A análise será feita então com base nas placas que identificam 

os materiais e os serviços que envolvem essas obras complexas na fachada dos tapumes destas 

construções presentes e em desenvolvimento durante o ano de 2018, no bairro Centro do município. 

Ressaltando ser uma pesquisa ainda inicial frente: a amplitude e a possibilidade de estudo das redes 

urbanas, do turismo e da verticalização; da ampla bibliografia presentes nas leituras possíveis de cidades 

pequenas e médias; de forma muito mais a propor uma nova problemática através de uma metodologia 

diferente, do que responder propriamente as inquietações que direcionaram o início da pesquisa, ou até 

conceituar algo significativo e denso num singelo artigo de pesquisa na graduação. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conceituar cidade pequena neste artigo é de uma inovação interessante, como propõe CASERIL 

(2010) ao mencionar ser uma perspectiva teórico-metodológica atual, ainda em construção, e sem autores 

e teorias consolidados que estudem esse viés. Destacando o fato de que a produção de conhecimento, 

tanto em nível empírico quanto teórico, em torno dessa categoria de cidade esteve à margem da produção 

geográfica. No Brasil, de maneira geral, os estudos sobre os espaços urbanos sempre privilegiaram as 

abordagens sobre metrópoles, cidades grandes e médias (JUNIOR, 2013). 

CASARIL (2010) continua ao propor delimitações em torno do que se pode considerar ‘cidade 

pequena’ ou ‘cidade local’ buscando superar o debate em torno da ‘cidade pequena’ como forma de 

mencionar por características quantitativas, quanto ao tamanho demográfico e territorial, e da ‘cidade 

local’, pelas características qualitativas voltadas a referenciar seus papeis, suas funções e respectivos 

alcances espaciais: 

[...] não podemos cair no erro de realizar uma análise quantitativa, pois esta não nos possibilitaria 
entender a especificidade, a função da cidade analisada, lembrando que uma cidade é diferente 
da outra e não existem cidades iguais. Assim, verificando tais terminologias “cidades pequenas e 
cidades locais”, admitimos que atualmente podemos utilizar-nos qualquer uma das duas, desde 
que se realize análises qualitativas. (CASERIL, 2010, p.2) 

É preciso então superar análises dicotômicas entre qualitativo e quantitativo como opostos 

extremo, abrindo novas possibilidades de diálogo e interconexão perante as tipologias informacionais e 

os próprios dados posteriores. Outra autora que contribui para superação dessa dicotomia entre cidade 

local e cidade pequena, propondo distinções necessárias é FRESCA (2010) ao referir a cidade local 

quando ao menor escalão das cidades no Brasil e cidades que atendem apenas as demandas mais imediatas 

de sua população. Onde a cidade pequena conseguiria desde já abrigar um nível de complexidade de 

atividades urbanas que extrapolem o denominado nível mínimo.  

Desde aqui se inicia a necessidade então da análise perante a sua inserção na rede urbana, como 

um conjunto de centros funcionalmente articulados, que se propõe a partir de interpretações do conceito 

de redes (DIAS, 2012). Porém, antes é preciso reforçar esta superação quando a indefinição conceitual, 

pois conforme a metodologia, na própria análise da conceituação pelo poder público para o munícipio 

de Erechim corroboraria as noções convergentes ao conceito de ‘cidade local’ devido a sua forte 

integração de centralização com o campo, e a ideia do Turismo rural: 

 

Logo ao Chegar em Erechim você vai observar a combinação perfeita entre o campo e a cidade. 
Poderá escolher entre a praticidade dos grandes centros ou a simplicidade e o aconchego do 
interior. A cidade polo do Alto Uruguai exibe uma diversidade arquitetônica, cultural, étnica, 
gastronômica e climática que só existe aqui. [...] A correria dos grandes centros fez surgir uma 
nova modalidade de serviço na colônia: o Turismo Rural. A população urbana recorre ao interior, 
a fim de fugir da agitação, aproveitando momentos de lazer em meio a simplicidade dos afazeres 
do campo e em contato com a natureza. Tudo isto você pode conhecer através das cantinas e 
restaurantes rurais que remontam o passado através de uma arquitetura rústica e com sabores e 
aromar únicos. (CENTRO DE APOIO AO TURISTA, 2014.) 

Aqui se busca então perceber tais percepções perante o poder público, e confrontar de acordo 

com a conceituação possível de FRESCA (2010) do nível de complexidade de atividades urbanas: uma 
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delas para ser citada interna ainda ao Turismo é a presença forte do setor de Turismo urbano vertical. 

Configuram-se através de redes, algumas delas globais-locais, como o caso da inauguração recente de 

uma unidade do IBIS Hotel, da rede internacional Accor Hotels. Bem como a presença de redes regionais, 

como a inauguração do Itatiaia Hotel em 2017, e de grandes grupos locais, que dinamizam e intensificam 

as redes estritamente locais como o Blue Open Hotel, da Construtora e Incorporadora Fiebig, do 

empresário Gilmar Fiebig, com mais de oito edifícios construídos na cidade, incluindo o Residencial 

Green Tower, Sunshine Tower, Carlos e o SkyTower com mais de dez pavimentos cada. 

Identificando a partir disso um reflexo da divisão territorial do trabalho, visto que conforme 

CORREA (2006b) verifica-se uma hierarquia urbana e os efeitos acumulados da prática de diferentes 

agentes sociais, sobretudo corporações que introduzem atividades que geram diferenciações entre os 

centros urbanos. No caso do Grupo Fiebig, a atual proposta de vendas de loteamentos nas franjas rurais-

urbanas, em prol da acumulação do capital da família que gerencia e dos empreendimentos verticalizados 

que se somam e se multiplicam na cidade, um deles acerca do setor de turismo. Porém, a presença da 

unidade do IBIS Hotel, já permeia outras noções escalares das redes urbanas demonstrando por JUNIOR 

(2013) os efeitos externos das cidades pequenas como fundamentais para o seu entendimento no 

contexto regional. Desse modo, a rede urbana assume papel central na interpretação dessas realidades 

urbanas e subsidia a compreensão da dinâmica interna do tecido urbano, suas configurações e 

transformações. 

Desta forma, caberia aqui questionar o papel do que se consolidaria em torno do ‘alcance’ da 

cidade como os papeis intermediários na rede urbana que se verifica na conceituação de SPOSITO (2006) 

e o ‘mínimo’ da complexidade das atividades urbanas de FRESCA (2010). Como e o que se considerar 

como papel intermediário? Relação direta com a metrópole? Polarização regional com o campo? Centro 

difusor e funcional regional? Várias são os fenômenos espaciais que ampliam o debate em torno da 

conceituação do que seria essa transição. JUNIOR (2013) comenta, por exemplo, que há cidade com 

cerca de 50 mil habitantes com características de uma cidade média em regiões de baixa densidade 

demográfica, como o caso de Erechim (RS) que hoje passa os seus 100 mil habitantes (IBGE, 2010). 

GREGOLETTO (2017) ao analisar mais diretamente o contexto estadual, contesta não incluindo 

Erechim no “rol” de cidades médias, mas que pode se destacar como centros urbanos que exercem papéis 

próximos aos de uma cidade média. 

Que de fato se configuraria por uma cidade média? Sem querer ter atitudes presunçosas em 

relação a essa pesquisa, de conceituar a cidade média, cabe aqui as referências que embasaram as noções 

que apresentaremos em relação ao tema. Utilizando de conceituação direta e comparativa. CORREA 

(2006a) trabalha com três hipóteses diferentes: enquanto lugar central, centro de consumo da renda 

fundiária e/ou centro de atividades especializadas. BRANCO (2006) referencia dentre diversas 

abordagens para tal conceituação: próprio papel de elo de ligações entre centros locais e centros globais; 

tamanho populacional configurando estabilidade no crescimento demográfico; a centralidade, com a 
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exclusão de cidades pertencentes a Regiões metropolitanas e as capitais estaduais; e a matriz de fluxos 

aéreos do Departamento de Aviação Civil na prerrogativa para articulação com níveis superiores de 

hierarquia. 

Enquanto contextualização, inserir brevemente o papel de Erechim (RS), diante de tais 

metodologias comparativas aos fenômenos espaciais. A perspectiva do lugar central se debate do fato 

que não se inclui necessariamente direto a uma metrópole regional e os centros menores, e sim, via de 

escala, com Passo Fundo e após, Porto Alegre; bem como a falta de uma especialização produtiva que 

configuraria predominância nas relações destinada ao mercado nacional ou internacional, ressaltando o 

foco do município sim nas interações regionais. Outro ponto que não comportaria a Erechim (RS) seria 

sua matriz de fluxos aéreos visto que em seu Aeroporto ainda não há voos comerciais. 

Corroborando as conceituações cabe o papel de centro de consumo da renda fundiária dada à 

forte relação regional com o campo, mais predominante aqui da pequena propriedade em implementação 

de commodities e agricultura familiar nos municípios arredores; a total da centralidade nessa perspectiva 

escalar, quando abrange os teus municípios diretos, com centralidade da Secretária de Saúde estadual, da 

Secretária de Educação estadual, da COREDE Norte/RS, e outras perspectivas de políticas públicas; e 

por último, a recente inserção no patamar demográfico de acima dos 100 mil habitantes. 

Desta forma, não cabe aqui conceituar a classificação de Erechim em torno das cidades médias 

ou pequenas, muito menos, analisar minuciosamente tais aspectos mencionados anteriormente. Visto que 

como mencionado, tais prerrogativas permeiam possibilidades problemáticas que vão além de um artigo, 

ou trabalho de conclusão de curso, abrindo portas e possibilidades futuras para pesquisas consolidadas 

e/ou teses que possuam fôlego para tantas frentes possíveis de estudo. Neste sentido, cabe retomar as 

discussões propostas em torno de contribuir ao debate, muito mais do que fomentá-lo, para o viés 

definido das redes urbanas em torno agora, da verticalização. 

Conceituar verticalização requer amplo esforço de procura bibliográfica em torno do tema, visto 

que atualmente já existe um patamar consolidado de produção científica acerca do tema, basta citar 

diversas teses ou produções consolidadas: SOUZA, 1989; BOLFE, 2003; MENDES, 1992; SOMEKH, 

1997; SPOSITO, 1991; todos os presentes na análise histórica e metodológica feita por CASARIL, 

FRESCA (2007). Neste sentido, reuniram em vossas análises mais de trezes abordagens diferentes no 

que cerne ao fenômeno da verticalização brasileira, impossibilitando aqui, mencionar ou trabalhar com 

todos, busca-se então a conceituação sintética dos autores em entendê-la como sendo resultante de 

múltiplas formas de capital - fundiário, produtivo, imobiliário e financeiro, que, por sua vez, criam e 

recriam o espaço urbano. (CASERIL, FRESCA, 2007). 

Procura-se a partir da introdução dada por CASERIL, FRESCA (2007) in APUD adentrar nas 

pesquisas que se aproximariam do debate das redes, das cidades médias e pequenas, entendendo-as como 

chave do processo de construção metodológica, de forma a não criar perspectivas contraditórias. Neste 

sentido, buscou-se a abordagem de SPOSITO (1991) da dialética da reprodução da cidade, no caráter 
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contraditório/complementar de forma que uma das análises seja a identificação dos agentes produtores 

do espaço urbano; outra metodologia complementar seria a de COSTA (2002) passível de transpor a 

realidade do município de Erechim (RS) ao dizer do fato de uma zona urbana ainda apresentar terrenos 

disponíveis, espaços vazios nas áreas centrais e próximos a elas, não se justificaria então a ocupação 

através da construção de edifícios então como necessidade premente, e sim uma questão de modernidade. 

Tal perspectiva privada, de indução do capital exclusiva, envolve status, modernidade, poder, 

extremamente entrelaçada a realidades das cidades pequenas.  

Adentrando então na perspectiva dos agentes produtores espaço, com o agente estatal em termos 

da promoção de políticas públicas no incentivo ou no desincentivo da ocorrência de tal fenômeno através, 

por exemplo, dos Planos Diretores Municipais. Sem aprofundar muito a análise, cabe destacar a 

bibliografia de GREGOLETTO (2017) ao mencionar que não há dados conclusivos acerca da questão 

da verticalização no Rio Grande do Sul, mas que na maior parte das cidades do RS as alturas máximas 

permitidas na legislação excedem aquela permitida em Porto Alegre, a capital (18 pavimentos). 

Permitindo a comparação, quando percebe-se que em Erechim, o Plano Diretor torna-se mais rigoroso 

ainda, permitindo apenas 15 pavimentos: 

 

Artigo 115 - A altura máxima permitida para as edificações em quaisquer Unidades de Uso na 
Zona Urbana será de 45m (quarenta e cinco metros) ou 15 (quinze) pavimentos, atendidas às 
limitações abaixo: A altura máxima permitida para as edificações com testada para a Praça da 
Bandeira será 16,00m (dezesseis metros), inclusos, os terrenos em diagonais de esquina; Os 
recuos de frente poderão ser alterados, mediante solicitação dos interessados, com vistas a: I - 
Preservação de vegetação e árvores de porte, com significativa importância paisagística no 
interior dos lotes; II – Manutenção e valorização dos prédios de interesse cultural... (ERECHIM, 
2004). 

Conforme definido então na metodologia, aqui busca aprimorar a pesquisa com base em uma 

análise preliminar acerca dos tais agentes produtores do espaço urbano configurado através das Empresas 

responsáveis pelos serviços e materiais dos prédios ainda em construção no bairro Centro, do município 

de Erechim (RS) em 2018. Isto é, após um breve trabalho de campo de anotações das empresas divulgadas 

nos tapumes das construções permitindo as análises interescalares a seguir acerca das redes que se 

configuraram permitindo tais verticalizações. Ressaltando que não coube aqui, registrar todas as 

construções em andamento, visto que não há meios que permitam tais registros, visto que na cidade não 

há presença de dados públicos em relação às construções, ou imagens aéreas recentes que permitam a 

totalidade, ou ainda representações em plataformas onlines informais como o Emporis. 

Nesse sentido, por meio de seleção por amostragem aleatória selecionamos vinte 

empresas/serviços que diretamente estão ligadas as construções atuais no bairro Centro, diversificando 

ao máximos os setores de atuação e os possíveis portes: Ellos (monitoramento); Traçado (Materiais), 

Rotesma (Materiais), Tijolar (Materiais), Carvalho (Materiais), Gesso Expresso (Materiais), Carpeggiani 

(Projetos Estruturais), Carteri (Projetos Estruturais), Redemac Griebler (Projetos Estruturais), Adilson e 

Fabricio Cavagni (Projetos Estruturais), ROP Construções (Projetos Estruturais), Arquitetura Nacional 
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(Arquitetura), Fernando Piran (Arquitetura), Rigotti (Topografia), Magrão (Terraplanagem), Montenezzo 

(Terraplanagem), Fuzzinatto (Incorporadora), FEG Soluções (Engenharia) e o Grupo MMDO 

(Engenharia). 

Confere-se então após pesquisa difusa na internet, sempre priorizando para tais informações sites 

oficias das empresas, ou páginas em redes sociais administradas pelas mesmas. Há presença de cinco 

empresas/serviços sem página oficial na internet, com apenas presença nas mídias sociais, configurando 

então serviços de abrangência extremamente local, ou até categoricamente microempreendedores 

individuais; outras cinco empresas por mais locais que fossem, possibilitam a comunicação por meio de 

páginas oficiais, dando margem para expansões interescalares, como por exemplo, a líder local Ellos 

Monitoramento; nas empresas que são do município específico, ou da região e que alcançam como tal 

escalas maiores, nesse sentido dialogam com outras frentes urbanas e possibilitam fluxos e redes dentro 

do mercado da construção civil configuram-se a maior quantidade das pesquisadas: sete no total. Há que 

destacar a Redemac enquanto rede associativa de lojas de materiais de construção, possibilitando outros 

olhares para redes e fluxos do capital concorrencial, e a Fuzzinato Incorporadora que concentra em si o 

exemplo da acumulação do capital com a impressionante marca da construção de mais de 35 edifícios 

verticais e que continua na atuação estritamente local, porém com viés regional devido a intensa atividade 

comercial e as parcerias efetuadas.  

Como maiores em termos escalar, pode-se destacar a empresa do Escritório de Arquitetura Porto-

Alegrense Arquitetura Nacional, com sede também em São Paulo, e principalmente a Rotesma, com pré-

fabricados de Concreto que já atua no Paraguai, por exemplo. Perceptível então entender a 

predominância no fenômeno da verticalização em Erechim (RS) ainda como re-impulsionador das redes 

aqui criadas e aqui estabelecidas, muitas vezes exportando serviços e importando capital, como o caso da 

Traçado Construções. Configurando-se em si fluxos e redes a parte do que poderíamos considerar como 

fenômenos globais, visto a associativa da verticalização com o ideal moderno e de complexidade técnica 

avançada. Ressaltando então, dentro das redes urbanas, que Erechim (RS) nessa análise pioneira não 

dialoga de fato em sua grande maioria, na transposição escalar intermediária com a metrópole no seu 

Estado, predominando os serviços regionais e referenciando serviços para o mercado diretamente local, 

com pouca representatividade a priori da financeirização internacional, fluxos de capitais globais ou redes 

que impulsionam processos de metropolização. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Refletir desde já sobre os processos urbanos é permitir-se adentrar num universo complexo e 

quase nada dedutivo. O pensar teórico sobre a situação espacial urbana envolve fatores que vão além do 

que as teorias podem abordar de forma satisfatória, visto que os fluxos e as redes não param, enquanto 
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se escreve, eles continuam acontecendo, continuam se modelando e se remodelando, numa construção 

contínua de idas e vindas da produção do espaço. Esta pesquisa ao encarar a missão de reunir e buscar 

reflexões acerca de tantos conceitos diferentes requer um nível bem alto de amadurecimento de leitura e 

de vivência espacial, algo ainda em construção. Dessa forma, não se pretende aqui pontuar, ou dar 

considerações finais a algo impossível de se concluir nesse momento. Enxergar e reunir conceitos de 

redes, de redes urbanas, de cidades pequenas, cidades médias, transições urbanas envolve uma 

multifacetada de fatores e de fenômenos, direcionando para este tópico algo muito além do que final, e 

sim indicativo de possíveis caminhos a se continuar.  

 Como se percebeu durante a leitura do texto, divergentes são as concepções em torno das cidades 

pequenas, ou das conceituações de cidades médias, e muito mais discrepantes são as realidades das cidades 

brasileiras e consequentemente de seus fluxos e redes urbanas. Obviamente o processo abstrativo do 

pensar geográfico não abarcaria todos, mas caminha para sempre em propostas de melhoramento e de 

superações. Erechim (RS) é um munícipio em um contexto recente de estudo, pouca são as bibliografias 

construídas acerca da sua realidade, as que pude expor aqui, por exemplo, em relação as conceituações 

máximas, não o permite inclusões diretas nem na totalidade das conceituações de cidade pequena, nem 

na totalidade e na exemplificação posta pelas cidades médias. Visto que, as cidades médias, de forma mais 

avançada já conseguem trazer outros panoramas e enumerar realidades mais distintas: sem a inclusão de 

Erechim (BRANCO, 2006; GREGOLETTO, 2017). 

 Obviamente a ciência geográfica brasileira não irá se reunir em totalidade para debater e arranjar 

propostas que sejam únicas conceituais, e isto é o melhor da pesquisa científica, percepções diferentes, a 

partir de realidades diferentes, resultando em abstrações divergentes que podem de alguma forma 

responder a partir de quaisquer problemáticas ou inquietações. As inquietações propostas aqui, ao 

apontarem a não classificação nem em torno de uma grande conceituação em torno da cidade pequena, 

nem em torno de uma grande conceituação da cidade média, abre também um escopo gigantesco, a se 

pensar cada um desses conceitos para o munícipio de Erechim (RS). Como próximas abordagens, incluir 

dentro desses processos o que me referi a transição urbana, mas que não busquei conceituar, visto a 

complexidade de tentar desde já interligar duas frentes imensas de conteúdo bibliográfico, que por si 

individualmente já esgotariam teses e dissertações. 

 As redes e as redes urbanas são outras possibilidades de estudo espacial, como consequentes as 

conceituações em torno das cidades ou não. O pensar das redes necessita apenas da cautela em como se 

baseá-la nas suas bibliografias, sempre buscando se aproximar ao máximo de correntes que sejam 

próximas aos fenômenos estudados, entendendo a partir da metropolização ou das cidades médias, ou 

das cidades pequenas. Já que muito se muda na transposição escalar ao estudar o espaço em cada 

contexto. Para Erechim (RS), muitas outras são as frentes que podem indicar em torno das redes e das 

redes urbanas, seja transpor os já estudos em relação às redes bancárias (DIAS, 2012) para a cidade 

pequena, seja a possibilidade de enxergar as redes em fluxos intra-urbanos, ou as redes em proposições 
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das escalas, quais níveis e relações que se baseiam entre os urbanos, aqui incluem conceitos do 

Policentrismo, do Desenvolvimento Regional. 

 O turismo é outro ponto de partida para enxergar na realidade de Erechim (RS), aqui nessa 

pesquisa buscou-se apenas para dinamizar a relação de como se via de uma das abordagens acerca do 

conceito de cidade pequena, sem adentrar de fato em uma Geografia do Turismo propriamente dita 

(PEARCE, 2003). A verticalização também se insere nesse caminho metodológico, frente a sua vasta 

bibliografia, interna as todas as outras conceituações, o enxergar este fenômeno único na realidade 

brasileira: quanto através do viés da cidade pequena por COSTA (2002), quanto pelo viés das cidades 

médias como por GREGOLETTO (2017), ou ainda por uma das trezes abordagens apontadas no artigo 

de CASARIL, FRESCA (2007). 

  Ao se buscar nesta pesquisa agregar tantos conceitos diferentes, acerca da inquietação inicial da 

classificação em torno de cidade média ou pequena fora uma missão de difícil síntese, e totalmente 

passível a mudanças e melhoramentos. Para não deixar levar através das generalizações e da amplitude 

temática que abriria um nível muito imenso de possibilidades que procurou estreitar as frentes de estudos, 

levando a escolha do enxergar geográfico através das redes, e mais ainda, das escolhas por meio de dentro 

das abordagens conceituais, quais seriam possíveis de se contribuir cientificamente. Nesse sentido, outro 

ponto possível de continuar a caminhada é completar a pesquisa em relação a metodologia proposta 

através da Verticalização. Integralizar todas as construções atuais da cidade, e ir para além da pesquisa 

online acerca das empresas, levando a contatá-las para o desenvolvimento da reflexão de suas redes 

urbanas e de seus alcances escalares, aqui abre a possibilidade também da representação espacial no 

mapear do alcance de tais redes. Isto é, muitas são as frentes que se possibilita este artigo, que por mais 

presunçoso que seja sua proposta de estudo ao tentar agregar tantas frentes diferentes, e tantos conceitos 

diferentes, torna-se viável como caminho para futuras proposições e problemáticas. Para de fato não 

abstrair o final com propostas vazias abstratas cabe uma problemática: como pensar no hiato dos 

conceitos de cidade pequena e de cidade média através das redes urbanas de 

crescimento/desenvolvimento para conceituar a transição urbana?  
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INTRODUÇÃO 

O processo de urbanização brasileira, desde o seu princípio, tem produzido uma questão social 

complexa, com problemas de sub-moradias, fome, falta de saneamento básico, riscos ambientais, 

violência, entre outros (SANTOS & SILVEIRA, 2001; BRASIL, 2005; OLIVEN, 2010). Tal realidade 

excludente fere os direitos sociais básicos das populações, confrontando, em tese, o princípio da 

universalidade, base do Estado democrático brasileiro estabelecido pela Constituição de 1988 (BRASIL, 

1988; LAISNER & PAVARINA, 2013; SPOSATI, 1998).  

 Para enfrentar tal situação,  tem sido desenvolvidas no Brasil uma série de políticas públicas, 

principalmente de saúde e desenvolvimento social, buscando mitigar questões sociais complexas  que 

envolvem a distribuição de renda, fortalecimento de vínculos familiares, qualificação profissional, 

promoção da saúde entre outras ações que, estruturalmente, visavam minimizar as desigualdades sociais 

com vistas à garantia dos direitos universais (DI GIOVANNI, 1998; LIMA, 2016). 

 As populações que vivem tais condições, constantemente, estão sob a iminência de riscos das 

mais diversas ordens, tais como a fome, a mortalidade infantil, a violência, alagamentos, deslizamentos 

de encosta  (associados diretamente aos fatores de vulnerabilidade que incidem sobre a população como 

baixa renda familiar),  condições precárias de domicílio, baixo nível de escolaridade (BUSS, 2007; LIMA, 

2016). 

Com a promulgação das leis que regulamentaram o Sistema Único de Saúde - SUS e  o Sistema 

Único de Assistência Social – SUAS (Leis 8.080/1990 e 8.742/1993), procurou romper com relações 

históricas de clientelismo,  assistencialismo e filantropia,  procurando-se estabelecer uma relação de 

proteção e promoção social de afirmação de direitos, garantia de condições vida e saúde.  Além disso, 

tem sido proposto a alteração na ótica da questão social, não mais da livre demanda e do assistencialismo, 

mas para a superação das questões produtoras de iniquidades sociais e de saúde que afligem tais 

populações (BRASIL, 1990; 1993; LIMA, 2016; SPOSATI, 2004). 

 
5 Doutorando em Geografia – FCT-UNESP, antuneslimaf@gmail.com 
6 Professor Adjunto em Geografia – FCT-UNESP, raul.guimarães@unesp.br 
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Tal mudança na lógica de enfrentamento produziu uma nova demanda para a Saúde e para o 

Desenvolvimento Social, relacionada com a necessidade de se conhecer a realidade e o contexto das 

famílias o que pode ser compreendido  do ponto de vista do território vivido (Lima, 2013). Esse autor 

define o território como “expressão do contexto de vida dos sujeitos e grupos sociais, o espaço 

organizado das relações sociais (...) recorte espacial, social e historicamente construído, em relações 

conflituosas” (LIMA, 2013 p.32). Baseado nisso, esse estudo concorda com os dispositivos legais citados, 

considerando a necessidade de se  conhecer os territórios, em especial aqueles em situação de 

vulnerabilidade social.  

O conceito de vulnerabilidade social ainda carece de uma sistematização na Geografia e tal 

questão é o objeto da pesquisa de doutorado, ainda em fase inicial, desenvolvida pelos autores desse 

artigo, registrada na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP sob o número 

de processo 2018/08454-4. 

Por esse motivo, para efeito do presente trabalho, tomou-se a definição de vulnerabilidade social 

apresentada pelas Orientações Técnicas da Vigilância Socioassistencial – OTVS do SUAS. A vigilância 

socioassistencial pode ser entendida como a função da política de assistência social responsável pela 

produção, sistematização, análise e disseminação de informações territorializadas, sendo as informações 

acerca da vulnerabilidade social, uma das mais importantes (BRASIL, 2005; s./d.; LAZZARI, 2014; 

LIMA, 2016a); 

Com isso, a OTVS – SUAS define:  

(...) vulnerabilidade se constitui em situações ou ainda em identidades que podem levar a exclusão 
social dos sujeitos. Estas situações se originam no processo de produção e reprodução de 
desigualdades sociais, nos processos discriminatórios, segregacionais engendrados nas 
construções socio-históricas que privilegiam alguns pertencimentos em relação a outros 
(BRASIL, s./d. p. 11). 
 

A partir disso, a vulnerabilidade social pode ser entendida como o estado de maior ou menor exposição 

dos indivíduos e das populações aos fatores de iniquidade social, e ainda contextos de negação dos 

direitos sociais. Não apenas uma abstração, mas uma realidade existente na vida dos indivíduos e 

famílias, isto é, a consumação da exclusão e desigualdade social. 

É importante compreender a forma de atuação da vulnerabilidade social, não sobre um indivíduo 

isoladamente, mas sobre a população, em diferentes intensidades, nos territórios. O trecho abaixo, 

também extraído da OTVS – SUAS, descreve as interações dos fatores de vulnerabilidade e como eles se 

relacionam, sempre vislumbrando uma conexão com o território: 

(...) compreender o aspecto multidimensional presente no conceito de vulnerabilidade social, não 
restringindo esta à percepção de pobreza, tida como posse de recursos financeiros, embora a 
insuficiência de renda seja obviamente um importante fator de vulnerabilidade. É necessário que 
a vulnerabilidade seja entendida como uma conjugação de fatores, envolvendo, via de regra, 
características do território, fragilidades ou carências das famílias, grupos ou indivíduos e 
deficiências da oferta e do acesso a políticas públicas (BRASIL, s./d.:11). 
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A compreensão da vulnerabilidade social pode ser simplificada por um conjunto de fatores de 

vulnerabilidade, das mais variadas dimensões, sejam elas relacionadas ao indivíduo, à comunidade ou ao 

lugar em que esses vivem. Exemplos de fatores de vulnerabilidade que podem ser pontuados: renda, 

escolaridade, moradia, vizinhança, acessibilidade, entre outros. A conjunção desses fatores de 

vulnerabilidade resulta em uma realidade social mais ou menos excludente. 

Buscando responder essa demanda de informações acerca da vulnerabilidade social, Lima (2016) 

desenvolveu uma metodologia quantitativa objetivando a identificação dos territórios, a partir do cálculo 

de índice-síntese de dados relevantes e com isso, produzir um mapeamento da vulnerabilidade social, a 

partir da experiência realizada na cidade de Uberlândia-MG. Seguindo tal metodologia, para o presente 

trabalho, procurou-se aplicar a metodologia desenvolvida em Uberlândia para a identificação dos 

territórios de vulnerabilidade social na cidade de Londrina-PR.   

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia utilizada por esse estudo, proposta por Lima (2016), chamada de Índice Brasileiro de 

Vulnerabilidade Social – IBVS, utiliza dados de apenas uma base, o CENSO 2010 realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE que Lima (2016) define como: 

uma fonte de dados confiável, comunicável, especializada e abrangente; isso é, com uma fonte 
de dados de órgãos oficiais de metodologia de coleta consolidada, dados que possam ser 
cruzados e trabalhados simultaneamente, dados esses que tivessem em si informações espaciais 
para a espacialização e territorialização e ainda que tivessem sido produzidos para todo o país 
(LIMA, 2016 p. 36).  
 

Tal decisão é explicada pela preocupação com a aplicabilidade da metodologia e da facilidade da 

replicação do estudo em outras cidades, independentemente do seu tamanho e da complexidade do seu 

aparato público. A obsolescência dos dados utilizados foi alvo de avaliação, mas foi desconsiderada pela 

falta de outra fonte de dados que se enquadrem nas necessidades da metodologia. A escolha das 

variáveis, então, seguiu tal decisão e foram selecionadas as que melhor representavam a questão da 

vulnerabilidade social entre as variáveis disponíveis no Resultados do Universo do CENSO 2010 

(IBGE, 2012; LIMA, 2016). 

Foram selecionadas as variáveis que sintetizaram 21 indicadores que, juntos, melhor 

representavam a realidade social dos setores censitários demonstrados no quadro 01, juntamente com os 

pesos atribuídos para cada uma delas. Porém, para que pudessem ser utilizados nas fórmulas do algoritmo 

do IBVS precisaram ser normalizados e padronizados, ou seja, foram calculados os valores relativos de 

cada célula sobre o total e, posteriormente, a padronização de todos os valores entre 0,0 – 1,0. Com isso, 

todos os indicadores ficariam relativos à realidade da cidade e com valores de entrada compatíveis no 

algoritmo (LIMA, 2016).  

Tal decisão metodológica possui uma fragilidade, uma vez que os procedimentos adotados não 

evidenciam os territórios vulneráveis em absoluto, mas os territórios mais vulneráveis em relação ao resto 

da cidade. Tal fragilidade, ainda que existente, é pouco relevante porque o objetivo da metodologia é 
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identificação dos territórios prioritários para a atuação das políticas públicas de superação de 

vulnerabilidade social.  

 

Quadro 01 – Variáveis selecionadas e seus respectivos pesos 

 
Fonte: LIMA, 2016 (p. 43-44) 

Como fica evidenciado no quadro acima pelas cores e pelo cabeçalho dos pesos, os indicadores 

foram divididos segundo sua dimensão e natureza. Foram separados em duas dimensões: vulnerabilidade 

da população e vulnerabilidade do lugar. Cada uma dessas dimensões foram subdividas segundo a sua 

natureza. A dimensão da vulnerabilidade da população foi subdividida em quatro grupos: renda, idade, 

educação & registro e responsabilidade pelo domicílio. Já a dimensão de lugar foi dividida em dois grupos: 

moradia e vizinhança.  

Acerca dos pesos dos indicadores, eles foram calculados de maneira hierárquica, seguindo a 

divisão proposta e apresentada acima. Os pesos foram definidos em concordância com a metodologia 

proposta pelo IPEA para o Atlas da Vulnerabilidade Social nos Municípios Brasileiros como explicitado 

no trecho abaixo: 

Metodologicamente, optou-se por não utilizar modelos estatísticos para atribuir os pesos em 
função do comportamento dos indicadores. Considera-se, desta forma, que cada indicador 
retrata uma situação ou uma condição equivalente de vulnerabilidade social, independentemente 
de sua variância ou da correlação entre eles (BRASIL, 2015 p. 15). 
 

Foi considerado que a dimensão de vulnerabilidade da população possuía preponderância sobre 

a de lugar, na ordem de 0,667 para 0,333 respectivamente. Seguindo a mesma lógica, foram elencados 
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pesos para cada grupo de natureza e, posteriormente, para cada indicador dentro do grupo de natureza. 

Cada conjunto de pesos (dimensões, naturezas de cada dimensão, indicadores de cada natureza) 

totalizam o valor de 1,0 e com isso, os valores finais do IBVS também estarão entre 0,0 – 1,0. A 

representatividade de cada indicador no IBVS pode ser identificada, expressa em porcentagem, na 

última coluna do quadro 01.  

A figura a seguir resume de maneira esquemática os passos da metodologia para cálculo do IBVS. 

As fórmulas do algoritmo derivam exatamente da soma de cada uma das variáveis, seguindo a sua 

ponderação, e seu produto são os índices de natureza, dimensão e de vulnerabilidade social.  

 

Figura 01 – Fluxograma de cálculo do IBVS 

 
Fonte: LIMA, 2016 (p. 47) 

 
Acerca dos materiais utilizados para realização da pesquisa foram utilizados softwares de folha de 

cálculo (Microsoft Excel 2016), processamento de textos (Microsoft Word 2016) e mapeamento (ArcMap 

10.1). Além das planilhas do CENSO 2010 do IBGE, também foram utilizados arquivos de dados 

geoespaciais (.shp) dos setores censitários, bairros integrados da cidade de Londrina-PR, e de limites 

municipais, conforme referenciado nos mapas. (CORDOVEZ, 2002; ORMSBY et al., 2010; ; 

WERNECK & COSTA, 2005). 

A partir disso, foi aplicada a metodologia apresentada sobre os dados disponíveis da cidade de 

Londrina-PR no CENSO 2010 do IBGE. Foram considerados apenas setores censitários urbanos do 

município e que possuíssem todas as informações necessárias para a aplicação do IBVS. Foram 

considerados inicialmente 677 setores censitários, porém desses, 49 não possuíam informações 

suficientes para a realização do cálculo. Portanto, foram calculados os indicadores, índices de natureza, 

índices de dimensão e o IBVS para cada um dos 628 setores censitários considerados viáveis para a 

pesquisa. Ainda, foram editados alguns polígonos periféricos que possuíam grandes áreas de vazio 

urbano, para melhor visualização e compreensão dos mapas produzidos. 
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O corte das classes dos mapas foi realizado utilizando o método de classificação das Quebras 

Naturais (Natural Breaks – Jenks) que busca agrupar os dados de maneira que sejam os mais semelhantes 

dentro de cada classe e os mais diferentes das outras classes. Em outras palavras, criam-se blocos de 

dados de maior semelhança interna, maximizando o senso de unidade das classes (FINN, et al., 2006; 

RAMOS, et al., 2016).   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Vulnerabilidade da População 

A dimensão da vulnerabilidade da população é compreendida como conjunto de condições que 

evidenciam questões individuais e coletivas, como renda familiar, ciclos de vida, educação, situação 

civil. Tais condições são de grande importância para a identificação da vulnerabilidade social nos 

territórios (LIMA, 2016). 

Os resultados obtidos que representam a dimensão da vulnerabilidade da população apontam que 

140 setores censitários da cidade de Londrina-PR ou cerca de 20,93% encontram-se em situação de alta 

ou altíssima vulnerabilidade da população, como representado no Gráfico 01 abaixo. É necessário 

reforçar que todos os valores são relativos à realidade londrinense, isto é, a classificação da intensidade 

da vulnerabilidade diz respeito a realidade desse universo de dados. Ainda assim, é alarmante o número 

de setores classificados nessa condição adversa.  

Acerca da localização desses setores, foi então elaborado mapa para melhor visualização de tal 

dimensão da vulnerabilidade, especializando o Índice de Vulnerabilidade da População da cidade de 

Londrina-PR, o Mapa 01.  

Nesse mapa, é possível identificar, por cores, os territórios de vulnerabilidade da população e a 

sua disposição dentro dos bairros. Fica evidente uma maior concentração de territórios de vulnerabilidade 

da população na região norte da cidade com destaque para áreas dos bairros Heimtal, Pacaembu e Parigot 

de Souza. Vale ressaltar outras áreas que concentram essa questão social como no bairro Olímpico na 

região Sudoeste na divisa com Cambé-PR e a região do Parque das Indústrias, Saltinho e União da Vitória 

no extremo sul da cidade de Londrina-PR. Outro território que chama atenção é a região dos bairros 

Fraternidade e Interlagos que, mesmo sendo central e histórica (Região do Marco Zero), continua a 

apresentar questão social da população.  
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Gráfico 01 – Índice de Vulnerabilidade da População da cidade de Londrina-PR 

 
Organização: os autores. 

 
Mapa 01 – Índice de Vulnerabilidade da População de Londrina-PR 

 
Organização: os autores. 

 

Vulnerabilidade do Lugar 

A dimensão da vulnerabilidade do lugar é entendida como conjunto de condições que 

compreendem os indicadores de estrutura, saneamento básico, qualidade ambiental, estrutura viária e 

oferta de serviços, ou seja, natureza de moradia e entorno das famílias (LIMA, 2016).  

Os resultados obtidos que representam a dimensão da vulnerabilidade do lugar identificaram 113 

setores censitários da cidade de Londrina-PR, ou cerca de 16,89%, em situação de alta ou altíssima 
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vulnerabilidade do lugar, como representado no Gráfico 02. Vale destacar que foi identificado que cerca 

de 71,15% dos setores encontram-se em situação de vulnerabilidade do lugar baixa ou baixíssima. Essa 

constatação evidencia que, em geral, a cidade de Londrina possui uma estrutura em boas condições de 

vida. Isso significa que esforços para a superação dos fatores de vulnerabilidade do lugar podem ser 

focalizados nas regiões deficitárias de maneira mais incisiva. 

 

Gráfico 02 – Índice de Vulnerabilidade do Lugar da cidade de Londrina-PR 

 
Organização: os autores. 

 

A representação da dimensão da vulnerabilidade do lugar pode ser visualizada no Mapa 02, através 

da espacialização do Índice de Vulnerabilidade da População da cidade de Londrina-PR. Nesse mapa fica 

ainda mais evidente a relação da periferia com a vulnerabilidade do lugar.  

O Mapa 02 apresenta de maneira clara a realidade da periferia, carente de condições de moradia 

e vizinhança. Novamente, a maior concentração de territórios de vulnerabilidade, ou seja, classificados 

com alta e altíssima vulnerabilidade, encontra-se na região norte da cidade, especialmente nos bairros 

Coliseu, Cinco Conjuntos,  Lindóia, Parigot de Souza e Vivi Xavier.  

Outras áreas identificadas na mesma situação que se destacam nos bairros Interlagos, Olímpico, 

União da Vitória, e surpreendentemente o Guanabara, na região mais valorizada da cidade. É preciso 

fazer uma ressalva para a limitação na representação gráfica dos setores censitários, que por terem 

tamanhos sensivelmente diferentes podem dar uma falsa impressão de intensidade, especialmente nos 

casos de setores censitários de grande área.  
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Mapa 02 – Índice de Vulnerabilidade do Lugar da cidade de Londrina-PR 

 
Organização: os autores.  

 

Vulnerabilidade Social 

A vulnerabilidade social compreende todo o espectro de fatores que incidem sobre o território 

causando algum tipo de exclusão ou iniquidade social. Isto é, a conjunção da realidade da população e do 

lugar. No caso do Índice Brasileiro de Vulnerabilidade Social, a soma ponderada entre vulnerabilidade da 

população e vulnerabilidade do lugar. Os resultados desse índice são o produto final desse estudo que 

busca identificar os territórios de vulnerabilidade social na cidade de Londrina-PR.  Foram identificados 

89 setores censitários, cerca de 13,30%, em situação de alta ou altíssima vulnerabilidade social. Em 

números absolutos, tais valores representam 66.948 pessoas em 19.727 domicílios. O expresso por tais 

dados, presentes no Gráfico 03 evidencia aquilo que a literatura descreve, a situação das minorias nas 

cidades brasileiras.    

Ainda do mesmo gráfico pode ser analisada a situação diametralmente oposta a essa questão 

social. Foram 411 setores censitários, 61,43%, classificados com baixa ou baixíssima vulnerabilidade 

social. São valores que apresentam uma homogeneidade positiva da realidade social para 311.146 pessoas 

em 105.928 domicílios. O objetivo é que gradativamente essas classes se expandam, até que toda a cidade 

tenha condições de vida digna. Por fim, o esforço dessa pesquisa se materializa no Mapa 03, esse que 

sintetiza todas os indicadores, subgrupos de natureza, grupos de dimensão para enfim, termos mapeados 

os territórios de vulnerabilidade social da cidade de Londrina-PR. É possível analisar essa realidade social 

de maneira especializada através dessa síntese, cumprindo o seu papel.  
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Gráfico 03 – Índice Brasileiro de Vulnerabilidade Social da cidade de Londrina-PR 

 
Organização: os autores.  

 

Mapa 03 – Índice Brasileiro de Vulnerabilidade Social da cidade de Londrina-PR 

 
Organização: os autores. 

 

Como esperado pelos resultados preliminares, observa-se maior concentração de territórios de 

vulnerabilidade social situados na região norte da cidade. Ainda, nesse mapa é possível identificar um 

eixo menos vulnerável, desde a região central até a região dos condomínios, na região sul-sudoeste.   
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Áreas identificadas em situação de vulnerabilidade social que se destacam estão localizadas nos 

bairros: Parque das Indústrias e União da Vitória na zona sul; Fraternidade, Ideal e Interlagos na região 

leste; Leonor e Olímpico na zona oeste; e por fim, Cinco Conjuntos, Heimtal, Pacaembu e Parigot de 

Souza na região norte. Tais territórios são os de questão social mais delicada em Londrina-PR, onde é 

necessário que haja intenso trabalho do poder público, através de políticas intersetorias para a superação 

dessa situação.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do que foi apresentado nesse trabalho conclui-se primeiramente a importância e 

relevância do resultado da pesquisa. A vulnerabilidade social é uma realidade das cidades brasileira e 

precisa ser abordada territorialmente. Com isso, os resultados apresentados nesse estudo poderão servir 

de suporte para outras pesquisas acerca da temática, na escolha de estudos com outras metodologias, 

especialmente que analisem de maneira mais profunda esses territórios.  

Além disso, essa pesquisa pode auxiliar as ações das secretarias de assistência social e saúde, como 

por exemplo de busca ativa do público alvo de tais políticas. Outra aplicação direta dos resultados é da 

avaliação da cobertura dos serviços dessas secretarias na cidade. A aplicação do IBVS em Londrina-PR 

apresentou resultados esperados, evidenciando os territórios de vulnerabilidade social nas periferias, ainda 

que hajam territórios de questão social histórica nas áreas mais centrais da cidade. 

O esforço de publicar os resultados dessa pesquisa também busca a ampla divulgação da 

metodologia que pode ser aplicada em qualquer cidade do país sem alteração na sua estrutura 

metodológica e, além disso, permite a análise da situação da vulnerabilidade social em estudos regionais.  

A conclusão desse trabalho não esgota as possibilidades dessa metodologia e aponta 

potencialidades no seu aperfeiçoamento. Ainda, os resultados desse trabalho apontam para a necessidade 

de avanços teóricos e metodológicos no tema da vulnerabilidade social, que ainda é pouco debatido e 

estudado no âmbito brasileiro, especialmente na Geografia que tem muito a contribuir nessa temática.  
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EVOLUÇÃO DO PERÍMETRO URBANO E 
CLASSIFICAÇÃO DO SOLO DE CASCAVEL – 

PR NO PERÍODO DE 1985 - 2018 
 

Pedro Paulo Rangel Balikian7; Caio Bragueto8; João Victor Garcia 
Campos9; Victor Rodrigues Messias10 

 

INTRODUÇÃO 

Qualquer município brasileiro é dividido entre área urbana e área rural, sendo que a área urbana 

se refere à cidade, e a área rural compreende os espaços geralmente dotados de vida vegetal e não 

urbanizados. Porém, existem espaços dotados de vida vegetal que estão inseridos em áreas ditas 

urbanizadas. Tendo em mente estes fatos, este trabalho foi realizado considerando como “Área Verde” 

todo aquele espaço que possui algum tipo de vida vegetal, uma vez que estes espaços existem dentro do 

perímetro urbano. 

Utilizando o software Spring, foi feito o recorte do perímetro urbano do município de Cascavel 

– Paraná. A princípio Cascavel era um pequeno ponto localizado na imagem, com o ícone zoom foi 

possível localizar de forma mais precisa onde estavam as construções urbanas do município, e a partir 

disso foi selecionada e delimitada uma área de interesse, que consistiu na área contida dentro de um 

perímetro urbano.  

Foram escolhidos como aspectos importantes da área de interesse, as áreas que apresentam algum 

tipo de vida vegetal, as áreas que possuem construções ou qualquer elemento que não seja de origem 

vegetal, e as áreas dotadas de corpos d’água. Posteriormente estas áreas foram classificadas e nomeadas 

como “Área Verde”, “Área não Verde” e “Água”, respectivamente. 

Muitas cidades brasileiras enfrentam problemas em relação a urbanização desenfreada e 

desorganizada, ter o mapeamento de tais urbanizações, para que elas possam ser feitas de forma mais 
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9 Graduando em Geografia, Universidade Estadual de Londrina, joaovictorgc98@gmail.com 
10 Graduando em Geografia, Bolsista do Programa de Educação Tutorial, Universidade Estadual de Londrina, 
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organizada, ocasionando bem menos problemas, como poluição ambiental, trânsito, problemas de 

moradia irregular, problemas como o clima, ilhas de calor e enchentes, é essencial. 

É também importante para saber até que ponto a área urbana está afetando a área rural, se existe 

alguma tendência de crescimento, se é para o norte, para o sul do município, se ainda existe área rural no 

município, se há alguma infração ambiental sendo cometida em relação a especulação imobiliária, se a 

cidade cresce onde teoricamente não poderia etc.  

É possível levantar informações a respeitos dos vazios urbanos também, se na cidade de cascavel 

as construções são mais concentradas, ou mais dispersas. Enfim, é um meio que fornece uma série de 

informações, que podem dar acesso a várias outras informações, além de levantar vários questionamentos 

que podem resultar em produções cientificas a fim de melhor compreender e talvez intervir no espaço. 

Fundamentação teórica 

De acordo com Raffo e Moratto, o sensoriamento remoto, nasceu de uma técnica que surge a 

partir de fotografias tiradas de balões da superfície da terra, feitas para o mapeamento, pouco tempo 

depois da invenção da fotografia. Posteriormente a técnica evoluiu com o uso de aviões e satélites. 

O geoprocessamento consiste basicamente no tratamento de dados das imagens aéreas, sejam de 

satélites ou de aviões, obtidas através de sensoriamento remoto ou aerofotogrametria. 

Para CÂMARA & DAVIS: 

O termo Geoprocessamento denota a disciplina do conhecimento que utiliza técnicas 
matemáticas e computacionais para o tratamento da informação geográfica e que vem 
influenciando de maneira crescente as áreas de Cartografia, Análise de Recursos Naturais, 
Transportes, Comunicações, Energia e Planejamento Urbano e Regional. (2001, p.1) 

O desenvolvimento do geoprocessamento vincula-se diretamente com a utilização de ferramentas 

virtuais que possibilitem a manipulação de dados geográficos, um exemplo de ferramenta que contribui 

para isso é o Sistema de Informação Geográfica (SIG), que segundo BURROUGH (1991), é a ferramenta 

mais completa que reúne várias técnicas de geoprocessamento. 

Antes da execução do geoprocessamento, é preciso obter as imagens a serem trabalhadas, e para 

isso a técnica mais utilizada é o sensoriamento remoto.  

Para ROSA (2013), “O sensoriamento remoto pode ser definido, de uma maneira ampla, como 

sendo a forma de obter informações de um objeto ou alvo, sem que haja contato físico com o mesmo.” 
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Basicamente é a técnica usada para se obter as imagens que serão trabalhadas posteriormente pelo 

geoprocessamento, sendo assim a área contida nessas fotos geralmente é chamada de área de interesse, 

pois ela estará sujeita a aplicações de processamento específicos a fim de atingir determinados resultados. 

Dentre os diversos tipos de processamentos possíveis, existe a classificação do solo, que pode ser 

feita tanto no modo por regiões quanto no modo por pixels, e dentro disto a classificação do tipo 

MAXVER é uma das mais utilizadas. 

Segundo ROSA (2013), “Este algoritmo estatístico de classificação, maxver (máxima 

verossimilhança), consiste em classificar a imagem ponto a ponto, usando o critério da máxima 

verossimilhança a partir de classes fornecidas pelo usuário[...]”, e consiste basicamente nos seguintes 

passos: primeiramente a determinação do número de classes; depois a escolha das amostras; após isso a 

extração de alguns parâmetros; e finalmente a execução e obtenção da classificação do solo. 

Obras semelhantes 

Tendo como base também a dissertação de Iwai, 2003, em que a autora faz o mapeamento do 

uso do solo urbano no município de São Bernardo do Campo, São Paulo. Através de técnicas de 

sensoriamento remoto e processamento digital de imagens, as classes de solo que melhor caracterizam a 

região foram selecionadas, definindo-se assim uma legenda de classes do uso do solo que permite o 

mapeamento da cidade. Com a metodologia desenvolvida e o mapeamento, foi possível uma percepção 

global da distribuição dos diversos usos do solo da região (indústria, comércio, residência), e a localização 

das áreas críticas ao crescimento urbano, mostrando que as imagens de satélite podem ser úteis para o 

planejamento urbano. 

Temos também os autores, Alves, Pereira, Florenzano e Souza, que desenvolveram uma 

metodologia para classificação automática de áreas urbanas continuas e dispersas que caracterizam a 

urbanização dispersa, de regiões do estado de São Paulo. A idéia é conseguir repetir a metodologia em 

outras regiões do país, aumentando a exatidão do mapeamento. Utilizando-se da classificação orientada 

em imagens landsat do município de são José dos campos, referentes aos anos de 1985, 1999. 

considerando a resolução espacial das imagens utilizadas, e o tipo de relevo da área, a classificação 

orientada a objeto teve um bom desempenho, e mostra que a metodologia pode ser obtida em outras 

áreas urbanas. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a realização do trabalho foi utilizada uma imagem de satélite da região de Cascavel – PR, 

adquirida em 2018 pelo satélite brasileiro CBERS-4, bem como imagens dos anos de 2010, 2005, 2000, 

1995, 1990 e 1985 obtidas pelo satélite LANDSAT 6. 

Primeiramente foi feito o download das imagens dos Satélites CBERS-4 e LANDSAT 6, 

referentes a região de Cascavel – PR, em seguida essa imagem foi importada para o software livre 

SPRING onde foi executado o processamento digital desta imagem, começando pelo aumento linear de 

contraste, recorte global da área de interesse, delimitação linear do perímetro urbano, e por fim, a 

realização da classificação maxver da área de interesse. 

Com o produto destes processos em tela, foi possível realizar medições referentes à direção de 

expansão do perímetro urbano, utilizando ferramentas de operações métricas dentro do software 

SPRING. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise do desenvolvimento espacial de Cascavel – PR, isto é, tanto da expansão do perímetro 

urbano do município quanto das classes da superfície do solo, permite-nos fazer algumas discussões. Para 

isso, primeiramente apresenta-se uma tabela com todos os dados obtidos através deste trabalho: 

 

Tabela 1: Dados extraídos da classificação do solo do perímetro urbano de Cascavel – PR 

Período 

temporal  

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2018 

Área verde 8.70 4.87 6.52 4.82 8.28 7.39 10.57 

Área não 

verde 

59.37 64.1 67.68 73.54 72.87 77.90 91.53 

Água 0.11 0.26 0.23 0.23 0.23  0.24 0.29 

total 68.18 69.29 74.44 78.60 81.39 85.55 102.40 

Além destes dados, podemos incluir na análise algumas informações como a de número de 

habitantes, que foi de 192.990 em 1990, 245.369 em 2000, 286.205 em 2010 e 319.608 em 2018. 

Comparando os dados entre 1985 e 1990, podemos perceber que houve diminuição no total de 

áreas verdes, enquanto áreas não verdes e água aumentaram. Analisando os mapas das figuras 1 e 2, 
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referentes a estas datas, podemos detectar alguns aspectos que podem estar relacionados a essas 

mudanças apresentadas na tabela. 

Figura 1: Mapa do perímetro urbano de Cascavel – PR em 1985 

 

(Fonte: LANDSAT 6, 1985.) Elaboração: A equipe. 

Figura 2: Mapa do perímetro urbano de Cascavel – PR em 1990 

 

(Fonte: LANDSAT 6, 1990.) Elaboração: A equipe. 

Um primeiro aspecto que percebemos é que o Lago Municipal de Cascavel se apresenta maior 

em 1990 do que em 1985, o que além de explicar o aumento do valore da classe “Água”, pode ajudar a 

explicar a diminuição do valor da classe “Área Verde”, uma vez que o que havia no entorno do Lago em 

1985 era uma parte de “Área Verde”, e que em 1990 cedeu espaço para a expansão da classe “Água”. 
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Além disso, podemos perceber que em alguns lugares perderam suas áreas verdes de 1985 para 

1990, como o entorno da pista de pouso do aeroporto, fato que pode ser melhor observado com auxílio 

das imagens 3 e 4: 

Figura 3: Mapa da classificação do solo de Cascavel – PR em 1985 

 

(Fonte: LANDSAT 6, 1985.) Elaboração: A equipe. 

Figura 4: Mapa da classificação do solo de Cascavel – PR em 1990 

 

(Fonte: LANDSAT 6, 1990.) Elaboração: A equipe. 

Apesar de existirem novos espaços dotados de áreas verdes em 1990 como no extremo sudeste, 

estes não foram suficientes para causar um aumento no valor de “Área Verde”, é importante levar em 

conta também a possível interferência gerada por confusão de classes.  
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Podemos ter uma noção da expansão do perímetro urbano verificando o total de área classificada, 

que foi de 68,18 km² em 1985, e de 69,29 km² em 1990. 

Comparando os dados de 1990 com os de 1995, percebe-se que houve aumento tanto de “Área 

Verde” quanto de “Área não Verde”, ocorrendo uma pequena diminuição somente na classe “Água”.  

A expansão do perímetro urbano foi maior neste período do que no anterior, passando de 69,29 

km² em 1990 para 74,44 km² em 1995. 

A seguir, as imagens 5 e 6, demonstram como o perímetro urbano se apresentou em 1995: 

 

Figura 5: Mapa do perímetro urbano de Cascavel – PR em 1995 

 

(Fonte: LANDSAT 6, 1995.) Elaboração: A equipe 

Comparando as imagens 5 e 6 com as imagens 2 e 4, percebe-se a mudança gradual no contorno 

do perímetro urbano. Apesar de ocorrer o aumento das áreas verdes, o valor desta classe para 1995 ainda 

é inferior ao que se tinha em 1985. 

Em 2000 a classe “Área Verde” volta a diminuir, caindo de 6,52 km² em 1995 para 4,82 km² em 

2000, cenário parecido com o de 1990. As condições do perímetro urbano de Cascavel – PR em 2000 

são apresentadas nas seguintes imagens: 
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Figura 6: Mapa da classificação do solo de Cascavel – PR em 1995 

 

(Fonte: LANDSAT 6, 1995.) Elaboração: A equipe. 

 

Figura 7: Mapa do perímetro urbano de Cascavel – PR em 2000 

 

(Fonte: LANDSAT 6, 2000.) Elaboração: A equipe. 

 

É possível notar a grande parte que a classe “Área não Verde” ocupa no ano de 2000, ao mesmo 

tempo em que começa um leve surgimento de áreas verdes, como ao redor da pista de pouso do 

aeroporto novamente. 
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Figura 8: Mapa da classificação do solo de Cascavel – PR em 2000 

 

(Fonte: LANDSAT 6, 2000.) Elaboração: A equipe. 

 

Em 2005, a classe “Área Verde” volta a possuir um valor maior, sendo de 8,28 km². Enquanto a 
classe “Água” se mantém nos 0,23 km², a “Área não Verde” sofre um pequeno decaimento atingindo 
72,87 km². 

 

Figura 9: Mapa do perímetro urbano de Cascavel – PR em 2005 

 

(Fonte: LANDSAT 6, 2005.) Elaboração: A equipe. 

 



 

 
164 

 

Figura 10: Mapa da classificação do solo de Cascavel – PR em 2005 

 

(Fonte: LANDSAT 6, 2005.) Elaboração: A equipe. 

 

De fato, percebe-se que o ano de 2005 apresenta um aumento considerável de áreas verdes em 

relação aos anos anteriores, talvez este fato tenha contribuído para ofuscar o surgimento de novas áreas 

não verdes, que não foram suficientes para gerar um aumento no valor desta classe. 

Em 2010 a expansão das áreas não verdes levou a classe ao valor de 77,90 km², mantendo quase 

mesma quantidade de água do ano anterior, e havendo uma pequena redução nas áreas verdes, de 8,28 

km² em 2005 para 7,39 km² em 2010. 

As imagens 10 e 11 mostram o estado do perímetro urbano de Cascavel – PR em 2010: 

Em 2018 os valores de cada uma das classes são os maiores já registrados, sendo “Área Verde” 

com 10,57 km²m “Área não Verde” com 91,53 km² e “Água” com 0,29 km². Isto é uma evidencia de que 

houve uma expansão do perímetro urbano de Cascavel – PR entre os anos de 1985 e 2018. As imagens 

13 e 14 apresentam o perímetro urbano em 2018: 
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Figura 11: Mapa do perímetro urbano de Cascavel – PR em 2010 

 

(Fonte: LANDSAT 6, 2010.) Elaboração: A equipe. 

 

Figura 12: Mapa da classificação do solo de Cascavel – PR em 2010 

 

(Fonte: LANDSAT 6, 2010.) Elaboração: A equipe. 
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A expansão do perímetro urbano se deu majoritariamente por conta do crescimento de áreas não 

verdes. 

Figura 13: Mapa do perímetro urbano de Cascavel – PR em 2018 

 

(Fonte: LANDSAT 6, 2018.) Elaboração: A equipe 

. 

Figura 14: Mapa da classificação do solo de Cascavel – PR em 2018 

 
(Fonte: LANDSAT 6, 2018.) Elaboração: A equipe 

 

A partir destes mapas percebe-se que o contorno do perímetro urbano se expandiu praticamente 

para todos os lados, e que nessas novas áreas estão presentes tanto áreas verdes quando áreas não verdes. 
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O mapa a seguir ilustra o procedimento final, que foi a utilização de operações métricas para 

mensurar a expansão do perímetro urbano seguindo as direções dos pontos cardeais e colaterais: 

Figura 15: Mapa dos vetores de crescimento de Cascavel – PR 

 

(Fonte: LANDSAT 6, 1985.) Elaboração: A equipe 

 

A partir deste procedimento de mensuração, foram elaboradas duas tabelas, a tabela 2 que mostra 

as medições do perímetro urbano de Cascavel – PR nas direções dos pontos cardeais durante todos os 

anos abordados, e a tabela 3 que traz as medições da expansão do perímetro urbano nas direções dos 

pontos cardeais e colaterais, para os anos de 1985 e 2018, bem como apresenta o crescimento através da 

diferença dessas medidas: 

Tabela 2: Dados extraídos das medições dos vetores de crescimento do perímetro urbano de Cascavel – 
PR nas direções dos pontos cardeais. 

ANOS NORTE SUL LESTE OESTE 

1985 2,36 km 5,05 km 4,36 km 5,01 km 

1990 2,38 km 5,07 km 4,38 km 5,06 km 

1995 2,97 km 5,07 km 4,38 km 5,54 km 

2000 4,09 km 5,07 km 4,38 km 5,82 km 

2005 4,09 km 5,07 km 4,38 km 5,82 km 

2010 4,09 km 5,07 km 4,38 km 5,82 km 

2018 4,79 km 5,09 km 4,38 km 5,82 km 
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Tabela 3: Dados extraídos das medições dos vetores de crescimento do perímetro urbano de Cascavel – PR nas 
direções dos pontos cardeais e colaterais. 

DIREÇÕES 1985 2018 TOTAL 

NORTE 2,36 km 4,79 km 2,43 km 

SUL 5,05 km 5,09 km 0,04 km 

LESTE 4,36 km 4,38 km 0,02 km 

OESTE 5,01 km 5,82 km 0,81 km 

NORDESTE 3,10 km 6,01 km 2,91 km 

NOROESTE 3,07 km 3,62 km 0,55 km 

SUDESTE 3,32 km 4,42 km 1,1 km 

SUDOESTE 6,93 km 7,45 km 0,52 km 

A partir da análise destes dados é possível constatar quais foram as direções em que o perímetro 

urbano de Cascavel – PR mais se expandiu, sendo possível detectar a tendência de crescimento geral do 

município. No caso, a expansão do perímetro urbano se destacou nas direções dos vetores Norte, 

Nordeste e Sudeste. 

É valido salientar que os vetores de crescimento apresentam uma distancia em linha reta, e sendo 

assim, detectam o crescimento exatamente na direção em que apontam, desconsiderando o crescimento 

existente entre eles. Por isso para uma mensuração mais completa aconselha-se utilizar mais vetores, 

seguindo os pontos subcolaterais, por exemplo. 

Considerações Finais 

O perímetro urbano de Cascavel – PR aumentou ao longo desses anos, apresentando como 

tendência o crescimento de todas as áreas classificadas. É interessante notar que ao mesmo tempo em 

que a classe de “Área não verde” aumentou de 1985 para 2018, a classe “Área verde” também sofreu 

acréscimo, o que pressupõe que a expansão de cascavel não se deu a partir do desmatamento, mas sim 

do aumento de seu perímetro urbano como um todo.  

Apesar de as áreas verdes terem desaparecido de alguns lugares durante alguns anos, causando a 

diminuição da classe “Área Verde” nestes períodos, elas também surgiram em áreas novas advindas da 

expansão do perímetro urbano. Sendo assim, conclui-se que as áreas verdes não estão mais tão 

concentradas em 2018 como estavam em 1985, elas encontram-se mais espalhadas dentro do perímetro 

urbano. 
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TEÓRICA DA CATEGORIA GEOGRÁFICA E 

SUA EVOLUÇÃO HISTÓRICA  
 
 

Denilson Manfrin Goes11; Deivid Junior de Melo12; Leonardo Miranda 
Feriani13 

 
 

INTRODUÇÃO 

As concepções geográficas de território e o modo como essa categoria é entendida no espaço 

geográfico, tem sido alvo de inúmeros trabalhos científicos. Revela-se assim, historicamente, a 

importância do tema para a ciência geográfica no estudo da superfície terrestre.   

Sendo o território um dos conceitos importantes para a Geografia, análogo com as demais 

categorias, espaço, região, paisagem e lugar, seu estudo faz-se pertinente para compreender as diferentes 

formas de apropriação do espaço, seu uso e ocupação, permitindo-se compreender as relações de poder 

existentes na sociedade e seus reflexos na construção do espaço geográfico.  

Embora o mote esteja na base do conhecimento geográfico desde a 

Geografia Clássica permeando até a Geografia Pós-Moderna, o uso da expressão 

território, historicamente, é empregue também por outros domínios de saber, como exemplos, a Biologia, 

as Ciências Sociais, a Antropologia, o Direito, as Ciências Políticas, porém, dotadas de diferentes 

significados, mas, presente entre ambas, a tensão do exercício do poder, notadamente 

as que estabelecem-se nas relações entre sociedade e natureza. (RAFFESTIN, 1993).  

As questões geográficas espaciais/territoriais possuem extensa literatura. Isso demonstra que o 

tema é dotado de significativa complexidade, desde sua abordagem na Geografia Clássica até a 

contemporaneidade, cujos autores e pesquisadores são dignos de respeitoso 

reconhecimento, ao dedicarem-se até então ao estudo da temática e à produção acadêmica acerca do 

conceito objeto do presente trabalho.  

Este, por sua vez, não possui a pretensão de realizar a crítica a uma pequena amostra 

de definições existentes quanto ao conceito de território. A redação que será apresentada a seguir, 
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objetiva proporcionar reflexão acerca de alguns dos diferentes entendimentos originados do tema.  Nesse 

sentido, o estudo busca contribuir na construção do conhecimento científico por meio de uma 

aproximação teórica, frente a um território dotado de ações que associam-se ou chocam-

se, materializando-se, assim, as relações sociais e de poder, deixando transparecer o dinamismo e a 

identidade desse conceito imanente ao tempo e espaço, no campo da Ciência Geográfica.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

As mudanças ocorridas na Geografia foram resultantes das motivações e representações de fatos 

aliados aos debates em oposição ao que estava estabelecido. 

Principiando do pressuposto de que a Geografia tem como objetivo despertar o raciocínio 

espacial, poderíamos indagar: como a geografia constrói esse raciocínio? A partir do momento em que 

questiona a ocupação dos espaços geográficos e as dinâmicas das relações sociais por intermédio dos seus 

métodos, compreendida nesse ponto como aquela que tem por objeto o estudo do espaço geográfico, 

questionando as dinâmicas socioambientais, iniciando nas alterações impostas ao meio físico, de tal modo 

que a natureza é condição fundamental na organização do espaço e que não há meio de separá-la da 

sociedade nem deixá-la à margem do processo de leitura espacial. 

 Desse modo, quanto à abordagem e aos propósitos, a organização desse estudo envolveu os 

trabalhos de gabinete. Preliminarmente, foram feitos planejamento das ações baseado em um 

conhecimento prévio para levantamento bibliográfico, pesquisas documental e eletrônica, seleção e 

estudo de bibliografias que caracterizem a categoria território, redação inicial, encontros com a 

orientadora, correções e redação final.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O conceito de Território  

Uma breve proximidade à expressão território, releva que a palavra está associada a vários 

elementos, cujo conceito torna-se ambíguo na medida que é compreendido de modo diferente nas áreas 

sociais, políticas, biológicas ou econômicas.  

Num instante primeiro, recorrendo ao Dicionário Aurélio (2009), o mesmo aponta a seguinte 

definição:   
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Território: 1. Extensão considerável de terra; torrão. 2. A área de um país, ou estado, ou 
província, ou cidade etc. 3. Nos EUA, região que não constitui Estado e é administrada pela 
União. 4. Base geográfica do Estado sobre a qual ele exerce a sua soberania, e que abrange solo, 
rios, lagos, mares interiores, águas adjacentes, golfos, baías e portos.   
 

Em Haesbaert (2004), o autor apresenta a definição latina de 

território como "terra pertencente a" - terri (terra) e torium (pertencente a).  Na origem grega, o autor 

aponta o significado como "aterrorizar - aquele que aterroriza" - terreo-territor.   

Os autores Barcellos e Pereira (2006) colaboram com a expressão território destacando que o 

termo possui variações de significados de acordo com as áreas do conhecimento científico, apresentando, 

como exemplos, as Ciências Sociais, cujo território é definido pelas relações entre um grupo ou sociedade 

e o espaço, podendo ser relacionadas ao poder, quanto às ações culturais, ou ainda, na Biologia, como 

sendo a área dominada por uma determinada espécie animal.  

Para Gottmann (2012), o autor destaca que o conceito e a definição permaneceram, com base nas 

tecnologias disponíveis para as sociedades, alterando-se no tempo e no espaço. A acessibilidade tornou-

se um importante fator para intervenções, permitindo assim, o controle do homem em limitar ou ampliar 

a capacidade de acesso das pessoas.  

  

O Território e a Geografia  

A Geografia Política clássica deve ao pensamento de Ratzel uma concepção de território nascida 

dos vínculos do homem com a terra, descrevendo Mendoza (1982), que caberia ao Estado o único 

grupo a receber uma extensão territorial contínua. O território é, nesta concepção, uma área delimitada 

pelas fronteiras nacionais de um Estado. Esta foi a concepção mais difundida na geografia e que mais 

fortemente influenciou o imaginário das pessoas.  

A partir deste entendimento, buscou-se ampliar o conceito de território no sentido de incorporar 

novos atores, além do Estado, como "produtores" do território. Um autor que procurou retrabalhar esse 

conceito, na literatura geográfica recente, foi Raffestin (1993), que, partindo de uma crítica à geografia 

política clássica, propõe que a chave para o estudo do território é o poder, não só o poder do Estado, 

mas o exercido por atores que surgem da população.   

Na concepção de território surgida da Etologia, a criação de territórios é fruto do comportamento 

humano, em alusão à territorialidade animal. Diversas foram às críticas a esta concepção no sentido de 

que não se pode estabelecer comparações diretas entre o comportamento humano e o animal, pois 

poderíamos nos aproximar perigosamente das teses dos que defendem uma correspondência quase 

irrestrita entre o mundo animal e o humano (Haesbaert, 2004). Este autor comenta ainda que o maior 
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perigo desta analogia animal é a de citar-se a origem dos homens entre os predadores para justificar um 

instinto não só agressivo, mas também de necessidade biológica de dominar um pedaço de terra.   

Monken (2003), enaltece a tradução do conceito de territorialidade para as sociedades 

humanas de Robert Sack (1986), apontando que a territorialidade para seres humanos é melhor 

compreendida como uma estratégia espacial para afetar, influenciar, ou controlar recursos e pessoas, pelo 

controle de uma área; e, como territorialidade pode ser ativada e desativada. 

Para esse autor, a territorialidade estaria assim intimamente ligada ao modo como as pessoas 

utilizam a terra, como elas próprias se organizam no espaço e como elas dão significado ao 

lugar. Essa territorialidade está vinculada às relações de poder, como uma estratégia ou recurso 

estratégico que pode ser mobilizado de acordo com o grupo social e o seu contexto histórico e 

geográfico.  

A discussão sobre território é extensa. Obras como de Raffestin (1993, p. 143), aborda a categoria 

geográfica território de modo diferente e ao mesmo tempo afirma ser este mais jovem que o espaço, 

como descreve:   

É essencial compreender bem que o espaço é anterior ao território. O território se forma a partir 
do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um 
programa) em qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço concreta ou abstratamente (por 
exemplo, pela representação), o ator “territorializa” o espaço.   
 

  Para esse autor, o Estado tem seu poder afixado nas suas marcações e territoriais, visto que a 

sociedade também se forma por meio de marcações e divisões simbólicas invisíveis destes delineamentos 

de território, mantendo assim domínio sobre o espaço marcado e ocupado.  

            Desse modo, o autor deixa claro a importância, por meio desta afirmação, de um delineamento 

para que se defina a quem pertence determinado território para que este exerça o domínio e as suas 

relações sobre esta área marcada, afirmando ser quem articula e desenvolve qualquer atividade sobre este 

local, neste caso o governo se articula para realizar a marcação do território, ocupando e impondo neste 

local seu pertencimento.   

     O território é algo de intensa necessidade de pesquisa, devido a sua complexidade, atos, cultura, 

sociedade, relações de poder, enfim, uma série de questões que nos remete ao pensamento de como tudo 

isso está impregnado no local onde se desenvolveu, se torna fascinante pensar nos amores, no passado 

glorioso, no desenvolvimento social que um território pode apresentar. A mais intensa e interessante 

forma de ver o território é o olhar que temos interiorizado dentro de cada um de nós, impregnado com 

nossos sofismo, ideais e objetivos que nos permitem vislumbrar este território de maneiras e olhares 

diversos e cada olhar de cada ser é um olhar diferente e único, tornado este território magnífico aos olhos 

de quem vê e o sente.  
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Haesbaert (2004) cita em sua obra que o território possui três vertentes sendo ela política, cultural 

e econômica, a política é a mais difundida, pois por meio dela é que se evidencia que marca as fronteiras 

a quem pertence determinado território, esta relação de apropriação por fronteiras é um espaço 

delimitado e controlado determinado poder político de um Estado. O território marcado por relações 

culturais não é, necessariamente, marcado por fronteiras ou linhas. 

Estes são compostos por conjuntos de crenças e costumes, pelas particularidades de 

cada indivíduo que habita determinada área e, por fim, a econômica que é muito evidenciada pelo mundo 

capitalista global atual, pois, são territórios que nos proporcionam visão da divisão da sociedade entre o 

que detém melhores recursos econômicos e o que não possui tais recursos.  

Dessa forma, o autor agrupa as concepções de território em três modos básicos:  

 Jurídico-política: a mais difundida, onde o território é visto como um espaço delimitado e 
controlado, por meio do qual se exerce um determinado poder, na maioria das vezes visto como 
o poder político do Estado.  
Cultural (ista): prioriza a dimensão simbólico-cultural, mas subjetiva, em que o território é visto, 
sobretudo como o produto da apropriação/valorização simbólica de um grupo sobre o seu 
espaço.  
Econômica (muitas vezes economicista): bem menos difundida, enfatiza a dimensão espacial 
das relações econômicas, no embate entre classes sociais e na relação capital-trabalho 
(HAESBART, 2004, p.40).  
 

  Os pensamentos e definições de território e espaço são distintos e diferem de alguns autores, 

porém outros já entram em concordância. Pois, é possível ver bem isso na definição realizada 

por Raffestin (1993) onde refere se que o território é espaço político por excelência, o campo da ação do 

poder, então se território é o espaço da ação, o que é territorialidade? Ainda para o mesmo autor, é o 

espaço tomado como produto, é o espaço modificado pelo trabalho e revelam-se as relações de poder, 

ou seja, reflete a multidimencionalidade do vivido territorial pelos membros de uma coletividade, pelas 

sociedades em geral onde os homens vivem ao mesmo tempo o processo territorial por intermédio de 

um sistema de relações existenciais e produtivas.  

Haesbaert (2004) acrescenta ainda uma interpretação natural (ista) “em que se utiliza uma noção 

de território com base nas relações sociedade-natureza, especialmente no que se refere ao controle e 

usufruto dos recursos naturais”, afirmando assim o que busca o MST ao trabalharem a agroecologia como 

base para o seu fortalecimento a sua resistência junto à sociedade.  

O território é um dos principais e mais utilizados conceitos da Geografia, pois está diretamente 

relacionado aos processos de construção e transformação do espaço geográfico. Sua definição varia 

conforme a corrente de pensamento ou a abordagem que se realiza, mas a conceituação mais comumente 

adotada o relaciona ao espaço apropriado e delimitado a partir de uma relação de poder.  



 

 
175 

Segundo Souza (2013) território é um espaço definido a partir de relação de poder, ou seja, pode 

se dizer que o território não necessita de um espaço físico apenas para se definir e sim uma relação de 

poder de domínio, mesmo que o indivíduo não tenha a posse do espaço ele pode exercer o domínio 

sobre ele o poder, por exemplo, cita que o processo de formação territorial nem sempre ocorre por meio 

de expressões concretas sobre o espaço, evidencia a existência de múltiplas territorialidades, como as das 

prostitutas, as do narcotráfico, as do comércio ambulante evidenciando e afirmando o conceito ora aqui 

defendido.  

O território, além de suas relações de poder, também demonstra relações de diversidade. É nas 

diversidades territoriais que se formam novas geografias, muitas vezes fazendo o percurso contrário aos 

interesses dos grupos historicamente hegemônicos.  

Existem vários territórios dentro do mesmo território, como nos apresentam muitos autores e 

assim cria se a necessidade de analisar o espaço a partir da totalidade incluindo a dimensão tempo, por 

entender que o tempo é plural e ele se dá de diferentes modos, ainda que no mesmo território, o que é 

muito importante para entender a necessidade do camponês de se recriar frente ao capital que tenta 

apoderar-se de suas relações (SANTOS 2012).  

Corrêa (2002, p.251) “território não é sinônimo de espaço” e discute etimologicamente território 

deriva do latim terra e torium, significando pertencente a alguém. Pertencente, entretanto não se vincula 

necessariamente à propriedade da terra, mas à sua apropriação, enquanto Souza (2013), afirma que 

território é um espaço definido a partir de relação de poder, porém o conceito de território é um dos que 

mais vêm sendo submetidos, de umas poucas décadas para cá, a fortes tentativas de redefinição e 

depuração.  

Uma abordagem oportuna de território pode-se observar em Santos (2002, p.9), onde se denota 

o território como local do desenvolvimento de ações românticas, paixões, fraquezas, mais acima de tudo 

a relação de poder e manifestações da essência humana, agindo sobre o meio, como descreve:   

A geografia alcança neste fim de século a sua era de ouro, porque a geograficidade se impõe 
como condição histórica na medida em que nada considerado essencial hoje se faz no mundo. 
Que não seja a partir do conhecimento do que é Território. O Território é um lugar em que se 
desembocam todas as ações, todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as 
fraquezas isto é onde a história do homem plenamente se realiza a partir das manifestações da 
sua essência.  
 

Colaborando com a temática, Haesbaert (2004), conceitua o território como um espaço 

delimitado e controlado no qual se cria e exerce um determinado poder, tirando de cena todo o 

romantismo expresso anteriormente por Santos (2002).  
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O território como já dito anteriormente é algo que devemos visualizar com olhos e carinho de 

quem cuida de uma planta rara ou algo especial, pois é nela que se desenvolvem todas as relações, onde 

são ocorridos os acontecimentos de uma forma geral é neste âmbito que principalmente a vida acontece.  

Quando a discussão é a disputa territorial o conceito geográfico território é o mais indicado já 

que se prioriza a conquista por algo concreto, delimitado por fronteiras e assim as relações de poder, que 

a partir daí vão consolidar este território formatando sua cultura, sua territorialidade e compactação da 

estrutura social e política.    

Saquet et al. (2004) nos proporciona o entendimento de território como resultado do processo 

de territorialização ou seja, o homem vivendo em sociedade, territorializar-se por meio de suas atividades 

cotidianas, no campo ou na cidade ele constitui um lugar de vida, este processo é condicionado e gera as 

territorialidades, que são todas as relações diárias que efetivamos sejam materiais nas relações de  trabalho, 

na família, na Igreja, nas lojas, nos bancos, na escola enfim nestas relações, as territorialidades, é que 

constituem o território  num determinado espaço geográfico.  

Haesbaert (2004) considera fundamental que se busque superar a dicotomia material/ideal que 

envolve cada uma das matrizes do conceito de território anteriormente ditas, encarando o território de 

forma integrada, envolvendo, ao mesmo tempo, a dimensão espacial material das relações sociais e o 

conjunto de representações sobre o espaço. Esse autor aponta ainda, duas possibilidades para a definição 

de território nos dias atuais: admitir vários tipos de territórios que coexistiriam no mundo 

contemporâneo, dependendo dos fundamentos ligados ao controle e/ou apropriação do espaço, isto é, 

territórios políticos, econômicos e culturais, cada um deles com uma dinâmica própria ou trabalhar com o 

ideário de uma nova forma de construção do território, se não de forma total, ao menos de forma 

integrada.  

Nesse mesmo sentido, Souza (2009), colabora destacando que a formação do território não ocorre 

apenas por meio das concretudes no espaço, mas também, por processos de múltiplas territorialidades, a 

exemplo dos traficantes de drogas, dos vendedores ambulantes, das favelas. Para esse autor, desse modo, 

o território forma-se não apenas de modo concreto, mas também variável no tempo e no espaço, 

alternando-se desde as escalas global até a local, não apenas por meio das relações de poder, mas também, 

manifestando-se nas relações sociais, políticas, culturais.     

Territorialização, Desterritorialização e Reterritorialização   

  A territorialização se dá ao instante em que o homem ocupa um determinado espaço e nele afixa 

suas raízes, culturas e meios de vida e costumes tornando este território um local propício para o 

desenvolvimento humano.  



 

 
177 

A discussão sobre territorialização, ganha uma visão concreta ao se trabalhar com o MST, que ao 

ocupar determinado território, territorializa-o com o pressuposto de conservação do meio, o objetivo do 

movimento, trabalhando com a Agroecologia, visando desenvolver uma territorialização objetivando 

a preservação dos recursos naturais. Com o progresso da globalização, difundiu-se o conceito de um 

mundo cada vez mais desenraizado, volátil, fluido (virtual), em detrimento de um mundo mais enraizado 

(territorial). 

Em Haesbaert (2004, p. 132-133), o conceito de território é o mais difundido dentro da 

Geografia, e em sua maioria, os trabalhos focalizam sua destruição, sendo assim, a desterritorialização, 

sem deixar claro que a concepção de território se encontra por trás deste processo, como descreve:  

Temos, então, dependendo da ênfase a um ou outro de seus aspectos, uma desterritorialização 
baseada numa leitura econômica (deslocalização), cartográfica (superação das distancias), 
“técnico-informacional” (desmaterialização das conexões), politica (superação das 
fronteiras políticas) e cultural (desenraizamento simbólico-cultural). Na verdade, parece claro, 
são processos concomitantes: a economia se multilocaliza, tentando superar o entrave distancia, 
na medida em que se difundem conexões instantâneas que relativizam o controle físico das 
fronteiras políticas, promovendo, assim, certo desenraizamento das pessoas em relação aos seus 
espaços imediatos de vida. Mas o que se vê, na realidade, são relações muito complexas. [...] A 
desterritorialização que ocorre numa escala geográfica geralmente implica 
uma reterritorialização em outra [...].  
 

   Ianni (1995, p.93), diz que a globalização tende a desenraizar as coisas, as idéias, as pessoas, e que 

tudo tende a se desenraizar: mercado, mercadorias, empresa, capital, moeda, projeto, gerencia, agencia, 

tecnologia, publicidade. Assim se constitui o novo processo de desterritorialização, uma característica da 

sociedade global em formação, como segue:  

  O conceito de desterritorialização aplica-se não apenas a óbvios exemplos, como corporações, 
transnacionais e mercados monetários, mas também a grupos étnicos, lealdades ideológicas e 
movimentos políticos que atuam crescentemente em moldes que transcendem fronteiras e 
identidades territoriais especificas. A desterritorialização tem afetado as lealdades de grupos 
envolvidos em diásporas complexas, suas manipulações, monetárias e outras formas de riqueza 
e investimento, bem como as estratégicas de Estado. O debilitamento dos vínculos entre o povo, 
riqueza e territórios, por sua vez, tem alterado a base de muitas interações globais significativas 
e, simultaneamente, põe em causa a definição tradicional de Estado.  
 

Para o autor, verifica-se o fortalecimento de barreiras/fronteiras, a sociedade global é pensada, 

muitas vezes, apenas na perspectiva econômica, porém, no plano político e cultural, a reafirmação de 

regionalismo e impedimento do livre acesso das pessoas.  

  Para entendermos os processos de desterritorialização deve ser consultada uma das mais 

importantes contribuições para a Geografia, analisando também os processos de reterritorialização que é 

encontrada em Haesbaert (1997, p.94).  

Apesar de distinguirmos analiticamente território e rede, como já ressaltamos 
no capítulo anterior, estes se encontram tão articulados quanto o processo contraditório de 
territorialização, desterritorialização que os produz. Desse modo, as redes não podem ser vistas 
apenas como “destruidoras de territórios”: uma combinação articulada de redes, “malhas”, por 
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exemplo, pode ser à base de um processo de (re) territorialização, ou seja, de formação de novos 
territórios.  

 

Saquet (2003, p. 54) analisou o processo de desterritorialização de imigrantes italianos no final do 

sec. XIX e sua reterritorialização no Rio Grande do Sul. Para o autor, a 

desterritorialização está intimamente ligada a reterritorialização, citando como exemplo o assentamento 

dos italianos no sul do país, mas especificamente no Rio Grande do Sul, sendo entrelaçados na dinâmica 

espacial, como observa-se:  

Ao mesmo tempo, se para os agentes promotores da colonização italiana no Rio Grande do Sul 
as questões econômicas e (geo) política foram às principais, para os imigrantes, 
a reterritorialização poderia significar melhores condições de vida. A desterritorialização italiana 
implicou na reterritorialização em outros lugares, onde os grupos sociais desenvolveram 
estratégias distintas para produzir, controlar e manter um novo território e novas 
territorialidades, como fruto da imbricação entre as velhas e as novas territorialidades no 
movimento de desterritorialização.   

 

Para Oliven (2006, p. 160-161), a desterritorialização é um conceito utilizado para exemplificar 

fenômenos que se originam em um determinado espaço e que acabam migrando para outros. Para o 

autor, esse termo só faz sentido se for correlacionado com a reterritorialização, pois os costumes e 

as ideias saem de um lugar, mas entram em outro no qual se adaptam e se integram, como abaixo:  

A adoção da tradição originaria da região da Campanha por habitantes de outras áreas do Rio 
Grande do Sul significou um primeiro processo de desterritorialização da cultura gaúcha que 
saiu de sua origem e adquiriu novos significados e novos contextos. Hoje há CTGs em todas as 
regiões do Rio Grande do Sul. Como se sabe, os gaúchos, em geral os descendentes dos colonos 
que não conseguem terras no Rio Grande do Sul, têm migrado para outros estados em busca de 
terras. Isso ocorreu com Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Rondônia e etc. E onde há 
gaúchos há CTGs. Hoje, 37% dos CTGs estão no Rio Grande do Sul. A manutenção da cultura 
gaúcha por parte dos rio-grandenses que migraram para outros estados representa um novo 
processo de desterritorialização que é importante porque a cultura gaúcha continua com seus 
descendentes que muitas vezes nunca estiveram no Rio Grande do Sul.  

 

Como ilustração, outro exemplo a se considerar no âmbito das dinâmicas territoriais, ocorre com 

o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra – MST. O processo de territorialização e 

desterritorialização ocorre na ocupação de uma área, qualquer que seja. Nela se faz em existir relações de 

poder sobre este território, porém, o proprietário, ao conseguir a reintegração de posse dessa 

área, acontece a desterritorialização do território pelos ocupantes, retornando ao proprietário 

que realizará novamente o seu processo de reterritorialização da área por meio relações de poder.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não existindo presunção de dar desfecho à reflexão acerca das relações espaciais no território, 

pretende-se, nessa seção, trazer à luz algumas considerações de como os apontamentos abordados no 

presente estudo, são relevantes para compreensão das transformações socioambientais na ciência 

geográfica. 

Tendo como ponto de partida o território como um espaço delimitado, elaborado por Ratzel, 

cujas relações de poder e domínio são exercidas principalmente pelo Estado de modo concreto, ou seja, 

as fronteiras nacionais, Rafestin (1993), amplia os debates, posicionando o território como posterior ao 

espaço, entendendo que o território seria a apropriação do espaço por uma relação de poder nas relações 

sociais, não apenas exercido pelo Estado. A ampliação dos debates nos campos conceituais de território 

e sua evolução histórica, remete-o, nos dias atuais, para as múltiplas territorialidades defendidas por Souza 

(2009), cujas manifestações territoriais ocorrem não apenas nas fronteiras visíveis, mas também, nas mais 

variadas escalas, nos mais variados níveis. 

A diversidade de abordagens acerca da categoria geográfica território, nos permitem refletir 

acerca dos limites do natural, do político, do econômico, em rede ou cultural. Em sua gênese, o território 

é formado por fatores materiais e simbólicos, podendo ser entendido, desse modo, considerando-se as 

múltiplas relações de poder, como o do poder material presente nas relações político-econômicas, bem 

como do poder simbólico das relações culturais e por que não, nos territórios virtuais.  

No entanto, ainda há predomínio da conotação de território como um espaço definido e 

delimitado a partir de relações de poder. Qualquer que seja o desejo de aproximação com o território, o 

mesmo estará intimamente ligado ao poder, mas não apenas ao poder concreto, como também no 

poder mais subjetivo, no interior das dinâmicas espaciais de apropriação e dominação na sociedade 

moderna e na multiplicidade de suas manifestações.  
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SITUAÇÃO DE RUA DA REGIÃO CENTRAL 

 
Eduardo Seide Asanuma1; Josirene Mariana Pereira2; Mateus Galvão 

Cavatorta3 

 
 

INTRODUÇÃO 

A presença de moradores de rua no Brasil e no mundo é algo muito notório e demonstra aumento 

com o tempo, isso porque o modelo econômico vigente no qual as pessoas crescem, vivem e morrem os 

tornam reféns desde estado fetal dessa realidade.  O capitalismo só alimenta um conceito tratado por 

grandes nomes da geografia desde o século XIX, o desenvolvimento desigual e combinado.  

A realidade das pessoas em situação de rua ultrapassa problemas de ordem econômica, esse é só 

o ponto inicial, pois fatores também agravantes circundam esse meio gerados pela indiferença de grande 

parte da população, que fomentam o processo de invisibilidade. De modo geral, a população têm 

preferência em desviar-se, manter-se distante e fechar os olhos à situação como se essa realidade não os 

pertencesse, ao invés de enfrentar com intuito de investigar a raiz do problema a fim de propor mudanças, 

o que acaba gerando situação de isolamento social mútuo, não ajudando a propor soluções e mantendo 

uma situação de precárias condições da vivência humana. 

  Alguns municípios, como é o caso de Londrina, buscam amenizar essa realidade com uma 

estrutura administrativa na área de assistência social, que atuam com diversas ferramentas para dar 

suporte aos que estão em situação de rua, e para os que estão dispostos a se organizar para sair dessa 

condição.   

A população em situação de rua, em sua maioria, concentra-se em ambientes urbanos e 

principalmente nas regiões centrais onde localizam-se os poucos serviços que podem usufruir. Sua 

moradia é o espaço e é em ambientes precários e inapropriados em que eles fazem as necessidades básicas 

para sobrevivência. As migrações em busca de melhores lugares para se fixarem é incessante pois muitas 
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das vezes são barrados e impedidos de se estabelecerem direta e indiretamente. Sofrem de restrições 

quanto a mobilidade e acessos a lugares públicos o que ocasiona o caráter itinerante. 

Marcelo Lopes de Souza define território como sendo formado por meio de movimentos sócio 

territoriais, ou seja, os agentes modelam o espaço com suas próprias imagens, não só fisicamente, mas 

também em sua identidade, e isso estabelece e delimita o território por e para relações de poder. 

A marginalização – processo muito incidente com o capitalismo – tem ocorrência, em sua 

maioria, em países periféricos que estão em desenvolvimento, processo de urbanização desordenado e 

alta desigualdade. Vale ressaltar que ocorrem em todas as hierarquias de cidade, sendo elas grandes, 

médias ou pequenas. 

Com tais considerações feitas, pode-se definir o objetivo do trabalho sendo com o de levantar 

dados quantitativos e qualitativos de casas de acolhimentos, fazer um perfil sobre os moradores que 

encontram-se em situação de rua na zona central do município de Londrina/PR. que foram entrevistados. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia utilizada na pesquisa foi baseada em referências bibliográficas para elaboração da 

fundamentação teórica – conceituação de espaço urbano, território, segregação territorial urbana. Em 

relação ao estudo de caso, foram realizados estudos de campo nos quais houveram a realização de 

entrevistas, com o direcionamento de questionário previamente produzido, em campo com moradores 

em situação de rua habitantes da região central da cidade, em abrigos que realizam o acolhimento e no 

Centro POP. Todas foram gravadas por áudio – esse material obtido com aproximadamente 7 horas – e 

transcritas para se obter uma maior fidelidade aos relatos dos entrevistados, sempre as realizando como 

uma conversa descontraída para deixá-los confortáveis com a nossa presença, porém sempre seguindo o 

roteiro do questionário. 

No primeiro dia de coleta de material foram entrevistadas quatro pessoas em condição de rua – 

duas localizavam-se na praça Primeiro de Maio e outras duas na praça Tomi Nakagawa. Ao segundo foi 

entrevistado a psicóloga da SOS – Serviços de Obras Sociais. No terceiro dia a assistente social do Centro 

POP, um morador de rua que estava à espera de atendimento no local, um ex-morador de rua, que estava 

no local à espera de atendimento para continuação de seu tratamento, e o assistente social da Casa Bom 

Samaritano. 

O mapa foi produzido pelo software de geoprocessamento ArcGis utilizando como mapa base a 

imagem de satélite (Imagem Mundial) e editada com as ferramentas de desenho. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Fundamentação teórica: conceituando e articulando espaço urbano, território e segregação 
 

O espaço urbano é onde se reflete de maneira evidente desigualdades entre as classes e, dessa 

forma, que privilegia aquelas que possuírem maior poder aquisitivo: a classe dominante pode assim 

apropriar-se das melhores porções desse espaço, controlando a sua produção, uma vez que detém o 

controle de seus meios. O processo de urbanização transforma as cidades produzindo o fenômeno da 

centralização de poder em determinadas áreas: o espaço, diante das transformações no processo 

produtivo é cada vez mais dominado pelo valor de troca. Desse modo, os lugares são submetidos a um 

sistema de rentabilidade, se tornando então locais idealizados, criados por determinadas regras de 

mercado. Originam-se dessa forma as áreas distintas no espaço urbano que irão se caracterizar pela forma 

de apropriação. (PASSOS; ARAÚJO, 2014, p. 386) 

De acordo com Corrêa (1989), o espaço urbano é reflexo e materialização da sociedade 

representado nas formas espaciais. O autor ressalta que o espaço urbano é fragmentado e articulado, 

reflexo e condicionante social, um conjunto de símbolos e campos de luta. 

Na sociedade de classes verificam-se diferenças sociais no que se refere o acesso aos bens e 
serviços produzidos socialmente. No capitalismo as diferenças são muito grandes, e maiores 
ainda em países, como entre outros, os da América Latina. A habitação é um desses bens cujo 
acesso é seletivo: parcela enorme da população que não tem acesso, quer dizer, não possui renda 
para pagar uma habitação decente e, muito menos comprar um imóvel. Esse é um dos mais 
significativos sintomas da exclusão que, no entanto, não ocorre isoladamente, correlato a ela 
estão: a subnutrição, as doenças, o baixo nível de escolaridade, o desemprego ou subdesemprego, 
e mesmo o emprego mal remunerado. (CORRÊA, 1989, p. 29) 
 

Conforme o mesmo autor, os principais agentes que produzem o espaço urbano são os 

proprietários dos meios de produção, os proprietários fundiários, os promotores imobiliários, o Estado 

e os grupos sociais excluídos. Ressalta-se e relaciona-se com a temática aqui estudada os dois últimos. 

Quanto ao Estado, sua atuação mais corrente se faz através da implantação de serviços públicos, além da 

elaboração de leis e normas vinculadas ao uso do solo. Já os grupos sociais excluídos são aqueles que não 

conseguem acessar os bens e serviços produzidos socialmente, mesmo que tenham as mesmas 

necessidades dos demais grupos. Nesse sentido, o autor destaca como exemplo o caso daqueles que não 

tem acesso à habitação, haja vista que grande parte da população não possui renda para pagar o aluguel 

de uma habitação decente e, muito menos, acessar a habitação via compra de um imóvel. 

Sendo assim, pode-se considerar a população em situação de rua enquanto parte dos grupos 

sociais excluídos que atuam fazendo e refazendo o espaço urbano. É no espaço da cidade que esses 

indivíduos, enquanto grupo social, vivem e se reproduzem, de modo que o território desempenha 

importante papel na reprodução de suas condições de sobrevivência. 

Ao falar sobre território e cidadania, Santos (2007) explica que o valor do indivíduo depende do 

lugar que ele ocupa dentro do território. Isso confirma que há dentro de um mesmo espaço distintos 
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territórios, (re)criados pela modernização que impulsionou o êxodo rural, o desemprego, e a existência 

de uma enorme massa de pobres e a criação de lugares onde estes sobrevivem. O autor reflete quando 

fala que a carga mais pesada da modernização é suportada pelos pobres.   

De acordo com Santos (2008), existem múltiplos territórios dentro de uma cidade, distintos não 

apenas pelo fator localização, mas essencialmente pelo nível de renda dos que os ocupam, garantindo ou 

não o acesso aos bens e serviços. O autor complementa explicando que às vezes tais bens e serviços 

simplesmente não existem na área, e às vezes não podem ser alcançados por questão de tempo ou de 

dinheiro. (SANTOS, 2008, p. 139) 

Os territórios são diferenciados pela sua estrutura ou pelo o acesso aos serviços, os afastando e 

tornando-os tão opostos, muitas vezes separados apenas por uma fronteira social, segregados devido a 

essa lógica do Estado capitalista e do setor imobiliário, focados em favorecer sempre os mais ricos, sendo 

incapaz de atenuar as desigualdades socioespaciais. (AZEVEDO, 2012, p. 17) 

O Estado, tradicional promotor de segregação residencial (junto com o capital imobiliário) ao 
investir diferencialmente nas áreas residenciais da cidade e estabelecer estímulos, zoneamento e 
outras normas de ocupação do espaço que consolidou a segregação, atua, também como agente 
repressor. Via de regra, na tentativa de colocar os pobres “no seu devido lugar”: antes uma 
guarda das elites que uma polícia cidadã, igualmente respeitadora de homens, negros, de 
moradores privilegiados e pobres. (SOUZA, 2005, p.90) 

 
No Brasil a segregação espacial tem suas origens e desenvolvimento na expansão do processo de 

urbanização ocorrido no século XX na esteira da crescente industrialização. Para Corrêa (1995) a 

segregação residencial é uma expressão espacial das classes sociais que surge da localização diferenciada 

destas classes no espaço urbano, devido a capacidade também diferenciada destas classes de atuação no 

espaço, de quanto cada grupo social tem para pagar pela sua residência, que se diferem em termos de 

localização e características. 

Conforme assinala Lefebvre (1999), a segregação destrói o urbano, já que ele é resultado da 

complexidade social. Esta complexidade se fundamenta na diferença, que dá a possibilidade a cada lugar 

de informar aos outros. Contrária a esta dinâmica, a segregação corta a informação e conduz a 

uniformidade, ou seja, impede a convivência entre os diferentes grupos sociais e entre as distintas áreas 

da cidade. 

Desta forma a segregação espacial representa uma contradição para o sentido da cidade. A cidade 

significa concentração de pessoas e atividades, complexidade funcional e convivência entre os grupos 

sociais. É evidente que a segregação elimina este último elemento, ao negar as trocas e o convívio entre 

os grupos de diferentes níveis socioeconômicos. Deste modo a cidade atual, onde se verifica o processo 

de segregação socioespacial, fragmenta-se física e socialmente a unidade e a coesão do espaço urbano. 

(SANTOS, 2015) 

A segregação é a negação do urbano e da vida urbana. Seu fundamento é a existência da 
propriedade privada da do solo urbano, que diferencia o acesso do cidadão a moradia, 
produzindo a fragmentação dos elementos da pratica sócio-espacial urbana separando os lugares 
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da vida, enquanto elementos autônomos: neste nível a existência da propriedade privada da terra 
realiza desigualdades que estão na base do desenvolvimento da sociedade capitalista. (CARLOS 
2004, p. 141) 

 
O processo de transformação do espaço urbano gera conflitos baseados na desigualdade social 

na medida em que nem todos os ocupantes da cidade são reconhecidos como atores da produção e 

reprodução espacial, pois sempre que ocorre algum ordenamento territorial, os habitantes são 

considerados como usuários dos serviços e equipamentos urbanos, mas nunca é concebida a sua 

cidadania pela participação enquanto ator do processo. (ROCHA, 2011, p. 04) 

Santos (1994) chama a atenção para o fato de que a população se multiplica e empobrece nas 

cidades experimentando a degradação de suas condições de existência. Nesse processo a cidade 

estabelece-se como relação social que em sua materialidade é produtora de pobreza, pois faz dos 

habitantes dos territórios de pobreza, pessoas ainda mais pobres. 

A exclusão social manifesta-se de diversas formas e é vivenciada em determinado espaço 

geográfico ou conjuntura social e econômica. O conceito de exclusão social relaciona-se geralmente à 

situação de pobreza, quando pessoa, grupo social ou população encontra-se desprovida dos recursos 

financeiros que lhe permita uma vida digna e o acesso a recursos primordiais como água, saúde, educação, 

alimentação, moradia, renda e cidadania. (GOMES, 2005) 

Assim, a exclusão é também a desigualdade na distribuição da riqueza socialmente produzida, o 

não acesso a serviços básicos, à informação, ao trabalho e a uma renda digna, a não participação social e 

política, e as múltiplas privações resultantes da falta de oportunidades pessoais, sociais, políticas ou 

financeiras. A noção de exclusão decorre, portanto, da participação social inadequada e da falta de 

integração social. (GOMES, 2005) 

Nesse sentido, a segregação socioespacial corresponde à separação espacial em diferentes áreas 

do território urbano. Desse modo, a segregação do espaço está diretamente atrelada aos aspectos 

históricos, culturais e econômicos, o que pode ser intensificado devido ao fato das massas populacionais 

que se caracterizam como vítimas desse processo não possuírem pleno acesso às ferramentas capazes de 

contornar essa realidade, pois de acordo com Barreira (2014) os indivíduos não têm possibilidades 

inteiramente livres de escolher suas trajetórias de vida. (SILVA; LIMA; JUNIOR; CARVALHO, 2016) 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO: PRAÇAS DA ÁREA CENTRAL DE 

LONDRINA 

Os pontos escolhidos para a elaboração do estudo de caso são os de maiores adensamentos de 

moradores em condições de rua na parte central de Londrina, que também é a região que possui um 

maior número de serviços à pessoas nessa situação. 

A Praça Primeiro de Maio localiza-se na rua Piauí, nº 130 no centro histórico próximo ao 

calçadão. Abriga a Concha Acústica, inaugurada no dia 01 de maio de 1956. Monumento baseado em um 



 

 
186 

existente no Espírito Santo, sendo palco de apresentações artísticas e encontro entre jovens na época. 

Atualmente utilizada para shows de música urbana, manifestações populares e para pessoas em condições 

de rua dormirem.  

 

Figura 1: Mapa de localização dos pontos visitados 

 

Fonte: Autores (2018). 

 

A Praça Tomi Nakagawa localiza-se na rua Lázaro José Carias de Souza, entre o Museu 

Histórico de Londrina e o Pronto Atendimento Infantil, e foi inaugurada no dia 22 de junho de 2008 

com o intuito de homenagear o centenário da imigração japonesa no Brasil. Segundo relatos do assistente 

social Alisson, antes da construção da praça havia uma Seringueira e um grande adensamento de 

moradores de rua. A árvore foi retirada com o intuito de remover as pessoas nessa condição, porém anos 

depois com a elaboração da praça ainda há uma aglomeração nessa área. 

A Praça Dom Pedro I é um local de grande movimento veicular e com comércios de grande 

relevância, localiza-se na avenida Tiradentes em frente ao número 501. Concentra tanto moradores de 

rua como pedintes no semáforo logo à frente. 

O Terminal Rodoviário de Londrina, em sua estrutura interna, não há moradores em 

condições de rua, porém nas praças ao entorno e no posto de combustível desativado que se situa ao 

lado possuem uma grande concentração de pessoas nessa situação.  
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  No trabalho desenvolvido foram observadas algumas restrições que a própria rodoviária impõe, 

para que sua edificação não seja utilizada como abrigo. Mesmo a rodoviária sendo um local público, por 

relato de um dos moradores entrevistados obtivemos a informação que dependendo de suas vestimentas 

são restringidos de adentrarem por seguranças que fazem ronda. Existem dentro do recinto faixas que 

incentivam a não doação de esmolas.  

Na parte interna e central do terminal rodoviário há uma praça/jardim na qual algumas pessoas na 

condição de rua utilizavam para dormir, porém por um tempo, no ano de 2016, foi fechada devido a esse 

motivo. 

 

CENTROS DE AMPARO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA EM LONDRINA (PR) 
 

Um Centro de Assistência a população de rua tem por função a gestão e organização de 

programas, projetos e ofertas de serviços visando benefícios da política de assistência social. Estabelece 

uma responsabilidade entre os diversos entes federados (como Municípios e Estados) objetivando a 

implementação de projetos, programas, serviços e benefícios de assistência social, como um dever do 

Estado e um direito do cidadão. (OGG, 2014, p. 54) 

Tem como principais objetivos contribuir para a prevenção de agravamentos e a potencialização 

de recursos para a reparação de situação que envolvam risco pessoal e social, violência, fragilização e 

rompimento de vínculos familiares, comunitários e sociais. Busca contribuir para a restauração e 

preservação da integridade e da autonomia da população em situação de rua, bem como a promoção para 

a reinserção familiar e comunitária. (OGG, 2014, p. 54) 

Um Centro de Assistência para a População de Rua é um equipamento que visa atender as 

necessidades básicas dos usuários, oferecendo atividades para formação, qualificação pessoal e 

profissional e alcance de autonomia, bem como proporcionar áreas e condições de convivência dignas e 

mais humanas entre essa população. (OGG, 2014, p. 54) 

Diante desta breve introdução sobre os centros de assistência a população de rua, adiante serão 

demonstrados as principais instituições de apoio aos moradores de rua na cidade de Londrina, onde 

foram realizadas entrevistas e coleta de dados e informações pertinentes para a pesquisa. 

Centro POP  

O Centro POP é uma instituição da Secretaria Municipal de Assistência Social, que oferece 

suporte às pessoas em situação de rua, o espaço em que está instalado se localiza na Rua Dib Libos, 25, 

Boa Vista, Londrina/PR.  

Em entrevista realizada com a Assistente Social Daniela Paraizo, tivemos acesso à visitação as 

instalações do Centro, e as seguintes informações: 
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Sua estrutura é composta por: recepção, três banheiros, duas salas para atividades, sendo uma 

utilizada para sessões de terapia ocupacional, salas de atendimentos, cozinha, lavanderia, tanque para 

lavagem das próprias roupas, sala de abordagem, sala de reuniões. 

O Centro POP dispõe de diversos serviços que atendem à essas populações, alguns oferecidos 

no próprio local e outros por conta de encaminhamento realizado pelos funcionários do centro. 

Para a higienização pessoal conta com três banheiros e em média vinte e cinco banhos por dia 

(somente no período matutino) e isso devido ao déficit hidráulico-elétrico. Aqueles que não tiverem 

oportunidade no dia são encaminhados aos abrigos que disponibilizam algumas vagas para os banhos. 

Quanto a alimentação, pode ser considerada muito restrita em relação à quantidade. São 

distribuídos lanches, bolos, leite e café duas vezes no período da manhã e uma no período vespertino e 

para o almoço são dados vouchers para consumo no restaurante popular que se localiza não muito 

distante do Centro POP. Porém muitos recusam-se a ir devido ao preconceito que sofrem ao entrarem 

no local. 

A terapia ocupacional tem maior utilização entre os moradores de ruas mais jovens e que possuem 

ainda uso muito abusivo e intensivo de produtos ilícitos. 

Para aqueles que possuem interesse em praticar esportes ou fazer atividades artísticas, Clarice faz 

captação de atividades fora para integrar: teatro na Fundação Cultural e Artística de Londrina 

(FUNCART), ilustração na Vila Cultural Flapt, capoeira e violão no Sesc Londrina Cadeião. 

As aulas do EJA (Educação de Jovens e Adultos) são realizadas em escolas próximas a região. 

Porém tanto as aulas artísticas/ esportivas como as do EJA há um excedente de vagas, ou devido a falta 

de procura ou dificuldade em manter-se. 

A economia solidária ocorre com a professora de artes, na qual aqueles que já estão há mais tempo 

sem uso de alucinógenos, são mais velhos e/ou estão num processo avançado de superação da condição 

de rua produzem artesanatos, chaveiros e pinturas. 

Outro serviço ofertado é a entrega de passagens de ônibus para volta da pessoa em situação de 

rua para o seu local de origem. Há alguns critérios que são necessários para a doação dessas passagens 

como contato prévio com a família – via telefone ou internet – ou registro de emprego anterior à região 

em que é desejado ir. 

O acolhimento só se inicia por vontade própria dos moradores em situação de rua, não podem 

ser realocados forçadamente. Pode ser por pedido no próprio centro ou por ligação para o próprio. 

Quando há vaga são transportados para os abrigos. É feito um plano de atendimento pessoal e com isso 

o encaminhamento. 
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SOS – Serviços de Obras Sociais 

O abrigo SOS localiza-se na Rua Jaguaribe, 350 - Vila Nova, Londrina – PR. Em entrevista 

concedida pela psicóloga Ana Carolina Ferreira que atende no local obtivemos as seguintes informações. 

O SOS é um abrigo que possui o foco em acolhimento de pessoas em condições de rua do sexo 

masculino. O local conta com pátio, banheiros, refeitório, três dormitórios com sete camas cada um – 

totalizando vinte e uma vagas – o número pode variar em decorrência de épocas de frio quando a 

demanda é maior, sendo o excedente acomodado em colchões no chão. As refeições são distribuídas em 

4 períodos, café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. O sistema de funcionamento é bem flexível, 

ou seja, possuem livre acesso para transitar pelo município, ficando restritos em voltar até as 17:00 (caso 

contrário é considerado evasão), acordar as 6:00 e não entrarem sob efeito de nenhuma substância ilícita 

e alcoólica (sob pena de perda da vaga). 

A renda para manutenção do espaço, dos suprimentos e pagamento dos funcionários é obtida 

por meio da Prefeitura Municipal que mantém o convênio com órgão e o cálculo para repasse é 

considerado a vaga ocupada/mês. Não sendo suficiente a verba há a promoção de ações como a 

realização de bazar de vendas, rifas e outras iniciativas para obtenção de recursos complementares. 

Uma das funções do abrigo é de reintegrar os acolhidos na sociedade por meio de 

encaminhamentos médicos e psiquiátricos, atendimento psicológico, tentativa de redirecionamento ao 

mercado de trabalho, tentativa de reconexão familiar, auxílio na busca de uma nova moradia, 

encaminhamento para obtenção de novos documentos e auxílio no planejamento financeiro. 

As pessoas ao chegarem passam por uma abordagem com o educador que realiza a acolhida, após 

essa primeira etapa, há um encaminhamento para a equipe técnica que é composta pela psicóloga e/ou 

assistente social, essa(s) traça(m) um plano de trabalho, considerando a individualidade e tempo de cada 

caso, esse plano pode ser reconfigurado conforme a necessidade, ou ocorrências durante o processo. 

Portanto, não há prazo fixo para permanência. 

Não tem atividade fixa por conta do abrigo, sua ocupação é de cunho colaborativo na parte de zeladoria 

do espaço, porém realizam atividades/dinâmicas com grupos, equipes de incentivo, principalmente 

vinculados a instituições religiosas, que fazem trabalho de (re)construção espiritual, e de motivação. 

 

Casa do Bom Samaritano 

  A casa do Bom Samaritano localiza-se na rua José Fierli, 153 - Vila Marizia. O assistente social 

do local, Alisson Fernando Moreira Poças foi quem deu a entrevista e explicou o funcionamento do 

abrigo. 

  O sistema é dividido em residência inclusiva – onde vinte e nove pessoas residem (incluindo 

quatro mulheres), quando os residentes desse setor se realocarem com suas famílias ou em outras 

residências, esse setor será desativado – e abrigo – onde a pessoa permanece na estrutura por vinte um 
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dias com um plano estabelecido, porém em alguns casos de necessidade o prazo pode se estender. Em 

funcionamento normal, essa modalidade atende cinquenta pessoas, porém em épocas de frio mais intenso 

do ano, o atendimento chega a oitenta pessoas. 

  A verba repassada pelo governo municipal não atende as demandas, então o próprio local 

promove ações para arrecadação e complemento monetário. 

  Esse abrigo possui uma grande importância no munícipio de Londrina devido à sua 

disponibilidade de vagas para atender essa população.  Porém localiza-se próximo a um bairro que por 

muitos anos era favelizado, e que foi mudando de contexto relacionado a infraestrutura, mas que 

continuou sendo um local com população vulnerável e exposta ao tráfico de entorpecentes. O território 

influencia nas ações dos indivíduos, podendo fazer com que haja recaídas em quem não tem intenção em 

utilizar os narcóticos novamente. 

Durante a entrevista foram disponibilizados dados quantitativos que contabilizam a quantidade 

de pessoas que passaram ano a ano pela acolhida em uma escala de três anos e, somente essa casa de 

apoio informou os dados. Do mês de agosto de 2015 até agosto de 2016, tiveram 3917 passagens no 

total, dentre elas 91 de pessoas novas. No mesmo ano de 2016 até 2017, passaram 3855 pessoas e dentre 

elas 35 eram novas. O último período é de agosto de 2017 a agosto de 2018, totalizando 5503 passagens, 

sendo 112 novas pessoas. 

 

Morada de Deus 

  O abrigo Morada de Deus encontra-se na rua Guilherme da Mota Corrêa, é dividido em duas 

estruturas, a masculina – somente casa de passagem, permanecem por 21 dias e depois saem – e a 

feminina – nesse local elas permanecem o tempo que for necessário.  

É o único local em Londrina que atende à população do sexo feminino e, também, os filhos. 

 

ESTUDO DE CASO COM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA EM LONDRINA: UM 
DIÁLOGO SOBRE A REALIDADE VIVIDA POR ESSES INDIVÍDUOS 

O morador em situação de rua pode ser definido como aquelas pessoas que se encontram 

utilizando os logradouros públicos como habitação ou para atividades cotidianas como: dormir, 

alimentar-se e trabalhar, bem como aquelas que pernoitam em albergues, que não possuírem moradia. 

De acordo com Costa (2005) que moradores de rua são:  

(...) Homens, mulheres, jovens, famílias inteiras, grupos, que têm em sua trajetória a referência 
de ter realizado alguma atividade laboral, que foi importante na constituição de suas identidades 
sociais. Com o tempo algum infortúnio atingiu as suas vidas, seja perda de emprego, seja o 
rompimento de algum laço afetivo, fazendo com que aos poucos fossem perdendo a perspectiva 
de projeto de vida, passando a utilizar o espaço da rua como sobrevivência e moradia. (COSTA, 
2005, p.3) 
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O espaço na rua no qual vivem moradores envolve locais situados sob pontes, marquises, 

viadutos, frente de edifícios privados e públicos, postos de gasolina, parques, praças, calçadas, estações 

de trem, terminais rodoviários, margens das rodovias, dentro de construções com áreas internas 

ocupáveis, galerias subterrâneas, becos, áreas próximas aos depósitos de lixo, à reciclagem de material, às 

feiras, dentre outros locais protegidos do frio e da exposição à violência. Muitos moradores vivem em 

barracos de papelão e plástico, construídos com o propósito de esconderijo. 

Diante da situação que é morar na rua, estes indivíduos assumem uma condição de itinerantes e 

de se movimentarem pelos espaços da cidade conforme as melhores condições que estes possam 

oferecer. O dia a dia dessa população é marcado pela busca por meios de sobrevivência (locais para 

alimentação, associações para cuidados com a higiene pessoal, descanso e segurança à noite) e a busca 

por trabalhos temporários, como bicos na construção civil, cuidando de automóveis estacionados em via 

pública, recolhimento de materiais recicláveis para venda e a prática de pedir esmolas nos semáforos. 

Considerando que o fato de morar na rua muitas vezes está articulado com a utilização de drogas, 

foi constatado a partir dos resultados obtidos dos questionamentos que a maioria dos entrevistados se 

tornaram dependentes químicos antes mesmo de entraram na condição de rua. Todos possuem receio 

do local em que é selecionado para dormir, medo dos atos preconceituosos, em decorrência disso, a 

maioria permanece sobre uso de entorpecentes e ficam acordados por dias. Todos os entrevistados 

demonstram esperança em sair dessas circunstâncias em períodos próximos. 

Para o estudo de caso, foram realizadas sete entrevistas com moradores de rua com o objetivo de 

compreender melhor suas histórias de vida e os motivos que o levaram a viver nas ruas da cidade. 

Houveram alguns empecilhos para realização das entrevistas. Durante as abordagens foi necessário estar 

atento em quem seria uma pessoa em condição de rua e quem seria somente pedinte. Em decorrência do 

frio, na primeira noite houve uma dificuldade em encontrar pessoas na condição de rua para realizar o 

questionário. Em uma das casas de apoio, Morada de Deus, não foi possível estabelecer contato 

pessoalmente ou por e-mail. Outra casa de apoio foi fechada no início do ano de 2018 devido à problemas 

regulamentais.  

O primeiro entrevistado apresentou-se com o nome de André, 37 anos, e encontrava-se na Praça 

Primeiro de Maio. No diálogo foi afirmado em que ele não possui um local fixo, um território, todas os 

dias é feita uma locomoção em busca de um lugar mais propicio a proteger-se do frio e acesso fácil a 

comida. Ele, assim como 85% (percentual obtido no Centro POP) vive em estado de drogadição. Devido 

a fatores familiares e quadros de depressão no ano de 2004 ele perdeu a estabilidade do emprego, 

adentrou ao mundo das drogas, fragilizou as relações conjugais, até que em dado momento preferiu 

isolar-se recorrendo as ruas. Quando questionado sobre interesse em abrigar-se em casas de apoio, André 

foi enfático ao dizer que não procura esses serviços pois no passado sofreu inúmeros preconceitos de 

alguns funcionários das instituições, não se sentindo confortável em voltar a abrigar-se. Possui família, 
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casa – a qual apela quando necessita de necessidades básicas de higiene pessoal – mas prefere permanecer 

na situação atual enquanto for dependente químico. 

Daniel, o segundo entrevistado, como visto no primeiro caso, não possui nenhum território pois 

desloca-se entre praças que adensam um maior número de pessoas em condições de rua. Possui família, 

porém não estabelece contato a meses, mesmo eles sendo de Londrina/ PR. Possui a profissão de 

padeiro, mas não pratica o ofício para subtrair renda, somente quando frequenta casas de apoio. Sua 

permanência nos abrigos não é frequente devido à já ter sofrido sabotagem por parte de funcionários. 

Começou a ser usuário de entorpecentes quando ainda morava em sua casa, porém por vergonha da 

família, decidiu adentrar nas ruas 

Emerson, natural de Londrina, ensino fundamental incompleto, foi o terceiro entrevistado. Por 

fatores familiares aos 19 anos saiu de casa (anos 2000), transitou pela cidade de Londrina, até que achou 

companhia e adaptabilidade na antiga Seringueira, atual praça Tomi Nakagawa. Recorre ao abrigo para 

higiene pessoal, participa da Terapia Ocupacional e oficinas de artesanato do centro POP (não obtém 

renda) tem um auxílio. Tornou-se usuário de drogas após entrar na rua. 

A única mulher entrevistada, Ilda 40 anos, natural de Londrina/PR. Trabalhava como auxiliar de 

serviços gerais e possuía residência (considerada circunstancial), casada com outro morador de rua e 

possui filhos. Encontra-se nessa situação desde os 11 anos. Caso muito extremo de vulnerabilidade social, 

por ser do sexo feminino. Relatou estar presente em diversas cenas de violência. Desde pequena 

frequentava a Figueira, e desde cedo rejeitada pela mãe.  

O quinto entrevistado chama-se Gabriel, 32 anos, fotógrafo, residente de Maringá/ PR, esse é o 

mais incomum dos casos entre os entrevistados pois não seguiu o padrão que foi observado até então, 

esse mantém residência e contato familiar, porém é uma relação fragilizada, pela sua dependência química. 

O caso do Gabriel é circunstancial de rua, pois veio a Londrina a trabalho, porém devido a fatores 

pessoais acabou tendo recaída, acabando por perder sua ferramenta de trabalho para o tráfico, e não 

tendo condições financeiras para voltar a Maringá, ficou nas ruas de Londrina. Para se livrar da 

dependência relatou já ter se tratado em clínicas particulares, quando em situação de rua sempre recorre 

aos centros POP, como ocorreu mais de uma vez em Londrina e em Curitiba situações semelhantes.  

André antes de entrar na condição de rua possuía a profissão de servente de pedreiro. O motivo 

qual o levou a essa situação devido a separação com a cônjuge permaneceu por 12 anos no estado de 

drogadição, e negava apoio isolando-se das casas de apoio e saiu da condição em que se encontrava 

quando não era mais usuário de entorpecentes, assim indo morar na casa de sua filha no início do ano de 

2018. 

Os moradores de rua, no contexto geral das entrevistas, comentaram que a maior desvantagem 

de morar nas ruas é o fato de não possuírem condições adequadas ou satisfatórias para descansarem ou 

dormirem. Muitas vezes, relatam que não conseguem dormir tranquilamente porque têm medo de serem 

mortos ou atacados. Alguns esperam amanhecer para poder dormir, já que durante o dia há mais 
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movimento, o que, para eles, significa maior segurança. A violência aparece como uma grande 

preocupação para essas pessoas, principalmente à noite. Foram relatados vários casos de agressões e 

mortes quando estes indivíduos estão dormindo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos materiais coletados foi possível constatar que os dados quantitativos dos moradores 

em condição de rua no município de Londrina são escassos. O último senso realizado no ano de 2007 

consta um pouco mais de duzentas pessoas nessa condição, porém nas entrevistas foi citado uma 

possibilidade de um número muito maior, chegando a aproximadamente à mil pessoas que resulta em 

uma escassez de benefícios e apoio aos próprios e de dados para realização da pesquisa e levantamento 

de material. 

 Ficou evidente a situação de medo e violência enfrentada pelas pessoas em situação de rua na 

cidade, principalmente à noite e no momento de dormir. Em relação à alimentação, a maioria dos 

entrevistados afirmaram que geralmente não passam fome devido ao grande apoio dos centros de 

assistências existentes na cidade, além da ajuda de outras instituições de caridade como as religiosas, por 

exemplo.  

A partir da história dos entrevistados, foi possível observar na maioria dos relatos a quebra do 

vínculo familiar, pelas mais variadas justificativas, dentre elas falecimento de um membro mais próximo, 

preconceitos de gênero, convivência conturbada, ou até mesmo por escolha própria e sem motivo 

aparente. 

A população em situação de rua representa um movimento de luta contra as de desigualdades 

sociais, de luta por sobrevivência. Carrega junto com si uma história de vida que merece e necessita ser 

estudada e analisada, uma história de perdas (seja de vínculos, de emprego, de afeto ou moradia), de 

sofrimentos e negação (de direitos, de vínculos, de oportunidades, etc.).  

A situação que é (sobre)viver nas ruas reflete a ineficácia por parte do poder público estatal em 

se propor a solucionar essa problemática e a desigualdade social gerada por um sistema capitalista que 

segrega e marginaliza as populações historicamente menos favorecida, gerando reflexos, diferenciações e 

singularidades na complexidade territorial que envolve o espaço urbano. Portanto, ressalta-se que o 

fenômeno população em situação de rua não pode ser analisado desvinculado da perspectiva do território, 

seja este, enquanto espaço vazio, ou enquanto um lugar que reflete as relações sociais que vão sendo 

construídas e desconstruídas acompanhadas pelas novas configurações do sistema capitalista e da 

intensificação das desigualdades sociais. 
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TRAÇO E TERRITORIALIDADE: O 
FUNDAMENTO SEMIÓTICO DA 

INFORMAÇÃO DO MAPA NA 
DEMARCAÇÃO TERRITORIAL   

 
Estevão Pastori Garbin1; Fernando Luiz de Paula Santil2 

 

INTRODUÇÃO 

 Os mapas são testemunhos históricos de como os seres humanos compreendem, representam e 

dominam os seus espaços, cuja existência antecede, inclusive, o desenvolvimento da escrita. Este é um 

aspecto importante pois, como afirma Turnbull (1989), os mapas ilustram as mais diferentes estratégias 

para a expressão de visões de mundo e carregam esquemas cognitivos, ontológicos e epistemológicos 

próprios de um povo e de um tempo. Uma das principais características dos produtos cartográficos é seu 

aspecto seletivo, isto é, sua propriedade de filtrar os aspectos relevantes do espaço a serem representados 

em detrimento de outros (KEATES, 1989), o que possibilita a realização de análises sobre as motivações 

e estratégias dos autores de mapa, tanto do ponto de vista dos recursos técnicos empregados quanto do 

ponto de vista do seu uso.  

 A cartossemiótica é uma das áreas da Cartografia que tem como objetivo compreender a partir 

da teoria dos signos como se organiza a linguagem dos mapas (SCHLICHTMANN, 1999). Este campo 

tem como papel auxiliar a Cartografia a entender como ocorre o processo transformação e representação 

da informação espacial no mapa, cuja sistematização se deu principalmente a partir da década de 1970 

(FERNÁNDEZ e BUCHROITHNER, 2011). A cartossemiótica é dividida por Schlichtmann (2009) em 

cinco áreas de pesquisa: (a) a primeira trata dos aspectos teóricos da estrutura e funcionamento da 

linguagem cartográfica; (b) a segunda estuda os processos de criação e leitura do signo cartográfico; (c) a 

terceira analisa contextos sociais e culturais do mapa, dos seus autores e dos seus usuários; (d) a quarta 

estuda os signos cartográficos que dão suporte para os estudos do território e do tipo de público-alvo do 

mapa e, por fim, (e) uma quinta área que estuda aspectos circunstanciais e históricos que envolvem a 

criação de um produto cartográfico. 

 Uma das questões de interesse da cartossemiótica são os caminhos percorridos pelos signos para 

que estes consigam transmitir as informações adequadamente e, também, como ocorre o incremento de 
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informação dos mapas ao longo do tempo. É este fenômeno que justifica, por exemplo, a capacidade de 

se analisar como ocorre a evolução de paisagens pelos mapas; como um determinado povo compreende 

a organização do seu espaço ou, ainda, como os espaços são avaliados e dominados por seus atores, 

transformando esses em territórios.  

 Neste contexto de interesse da cartossemiótica em analisar a capacidade dos mapas em expressar 

as territorialidades, esta pesquisa tem como objetivo analisar como os produtos cartográficos veiculam 

as informações referentes à territorialidade, ressaltando os fundamentos semióticos que estruturam o 

território, sob o ponto de vista da informação. A informação é tratada neste trabalho em uma perspectiva 

da semiótica peirceana, que a compreende como o “material lógico internalizado” nos elementos do mapa 

que tem como objetivo aproximá-lo do espaço que representa, alterando tanto sua potencialidade interna 

em representa-lo, quanto de gerar no intérprete um novo estado de conhecimento sobre alguma coisa 

(NÖTH e GURICK, 2011, p. 18). 

 Para se compreender as estratégias na reafirmação destas territorialidades expressas nos mapas, a 

metodologia desenvolvida e empregada para a obtenção dos resultados baseou-se na aplicação das 

categorias fenomenológicas da primeiridade, secundidade e terceiridade, bem como na visualização do 

papel da informação em Peirce, considerando as especificidades das categorias de território e 

territorialidade em Raffestin (1993). Justifica-se a realização deste trabalho na medida em que o 

desenvolvimento de novas ferramentas teóricas para a análise dos mapas pode revelar novas 

características de como um território é concebido por seus atores sociais, compreendendo parte dos 

argumentos e das estratégias para a reafirmação de suas territorialidades. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A construção metodológica desta pesquisa envolve três principais etapas, como ilustra a Figura 

1. 

A primeira etapa é caracterizada pela apresentação e contextualização dos referenciais teóricos 

advindos da semiótica de Charles Sanders Peirce no que se refere às categorias fenomenológicas e à 

estrutura do signo, ressaltando o papel da informação no contexto do movimento e evolução dos signos 

(semiose). O objetivo desta etapa é apresentar as ferramentas analíticas da semiótica peirceana que serão 

aplicadas à categoria ‘território’, objeto de discussão da segunda etapa. 

A segunda etapa tem como propósito a apresentação dos referenciais teóricos sobre os conceitos 

de território, poder e territorialidade em Raffestin (1993). Esta revisão de literatura é necessária, pois a 

aplicação das categorias e conceitos peirceanos na análise da territorialidade expressa nos mapas não pode 

ser apenas transposta, mas reconstruída, à luz das especificidades dos conceitos de interesse desta 

pesquisa. 
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Figura 1 – Fluxograma metodológico da pesquisa. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

A análise da categoria território a partir das categorias fenomenológicas peirceanas compõe parte 

dos resultados desta discussão. Seu propósito é ressaltar a predominância fenomenológica da categoria 

território e, a partir deste resultado, será exposto o papel da informação na geração de signos típicos desta 

categoria. O itinerário da aplicação da análise semiótica está baseado nos apontamentos de Santaella 

(2010) e Garbin (2016). Este itinerário é caracterizado pelo seguimento da hierarquia de análise do mapa 

a partir das categorias da primeiridade, secundidade e terceiridade, dando principal ênfase às relações 

estabelecidas entre o mapa e o espaço representado. 

A terceira etapa refere-se à análise de um mapa histórico buscando, a partir dos resultados obtidos 

nas etapas anteriores, reconhecer como a informação do território é representada no mapa. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A potencialidade analítica da Semiótica e o papel das categorias fenomenológicas 

 A Semiótica é uma ciência que tem como objetivo analisar como os signos se estruturam, como 

se combinam e quais suas potencialidades em estabelecer mediações. Na vertente desenvolvida por 

Charles Sanders Peirce, o signo é considerado tudo aquilo que, em um aspecto ou modo, representa algo 

para alguma mente (SANTAELLA, 2010). 

A Semiótica pode ser subdividida em três ramos: gramática pura, lógica crítica e metodêutica. De 

acordo com Santaella (2012, p. 40) a gramática pura é responsável por estudar a fisiologia dos signos de 

todos os tipos, sendo, portanto, altamente abstrata. Seus conceitos permitem “determinar as condições 

gerais que fazem com que certos processos, quando exibem comportamentos que se enquadram nas 

mesmas, possam ser considerados signos” (SANTAELLA, 2010, p. 4). A partir do primeiro ramo da 

Semiótica, a lógica crítica estuda os tipos de argumentos, inferências ou raciocínios que se estruturam a 

partir dos signos, como a abdução, a dedução e a indução. Por fim, a retórica especulativa estuda os 

métodos que cada tipo de raciocínio dá origem (SANTAELLA, 2010, p. 3). 
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Na concepção peirceana, todo signo é constituído por três elementos interconectados, quais 

sejam: o representamen, o objeto e o interpretante. De acordo com Peirce: 

 

O REPRESENTAMEN é um sujeito de uma relação triádica DE um segundo, 
chamado de OBJETO, PARA um terceiro, denominado de INTERPRETANTE, 
sendo esta relação triádica de tal forma que o REPRESENTAMEN determina que o 
interpretante esteja em uma mesma relação triádica com o mesmo objeto para algum 
interpretante (CP 1.541, tradução livre). 
 

O representamen é caracterizado por ser o primeiro relato da tríade que compõe o signo, 

responsável por permitir que ele seja acessado, sendo “o veículo que comunica à mente algo do exterior” 

(PEIRCE, 1980, p. 93). Aquilo que o representamen representa é seu objeto, isto é, o segundo correlato, 

e o efeito provocado pelo signo, seu interpretante - o terceiro correlato. Frisa-se que tanto o objeto 

quanto o interpretante de um signo apresentam uma natureza representacional, tornando-se correlatos 

de outras tríades, o que expressa o caráter virtualmente ilimitado da semiose. 

É pela identificação das limitações de um signo em esgotar as características possíveis de serem 

representadas que Peirce apresentou uma distinção entre dois tipos de objetos, denominados dinâmico e 

imediato. É denominado de objeto imediato os aspectos do objeto que o signo é capacitado para 

representar, o que lhe confere um aspecto objetivo. A confecção de um mapa, por exemplo, permite ao 

usuário tecnicamente capacitado identificar os melhores trajetos para seu deslocamento ou a descoberta 

de novas localidades de interesse: o objeto imediato seria toda a informação objetiva que este mapa pode 

abrigar, o que não necessariamente significa que qualquer pessoa possa acessá-la ou que exista um meio 

de objetivar “a quantidade” de características que o signo consegue representar no mapa – ela varia, 

portanto, a partir da experiência individual da mente que opera os signos (NÖTH e GURICK, 2011). 

Denomina-se objeto dinâmico todas as características que compõe o objeto que o signo representa apenas 

parcialmente: no caso deste exemplo, o objeto dinâmico seria todas as características do espaço 

representado (a altitude do relevo, os tipos de construções, a totalidade das vias de circulação e demais 

pormenores do espaço que o mapa não consegue esgotar em sua representação) (PEIRCE, 1980). Um 

diagrama visual do signo é expresso pela Figura 2. 

 

Figura 2 – Estrutura do signo peirceano. 

 

Fonte: Adaptado de Garbin (2016) pelos autores (2018). 
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Como mencionado anteriormente, o objetivo da semiótica é expor os elementos e a 

potencialidade comunicativa dos signos, valendo-se de categorias de uma quase-ciência denominada 

Fenomenologia para sua organização. Considerando que qualquer coisa, independente do seu material, 

poder exercer o papel de signo, as categorias desenvolvidas pela Fenomenologia não podem ser 

particulares, isto é, não compreendem apenas um fenômeno por vez (QUEIROZ, 2004), e por isso Peirce 

identificou e pôs à prova várias vezes ao longo de suas investigações uma lista diminuta de três categorias 

formais e universais, compreendidas como pertencentes “a todo fenômeno, talvez uma mais proeminente 

que a outra num aspecto do fenômeno, mas todas pertencendo a qualquer fenômeno” (PEIRCE, 1980, 

p. 17), denominadas de primeiridade, secundidade e terceiridade. Peirce considera que a faculdade exigida 

do estudante de Fenomenologia para visualizar estas categorias é “abrir bem os olhos do espírito e olhar 

bem os fenômenos” (PEIRCE, 1980, p. 17), respeitando as singularidades das dinâmicas que se 

apresentam ao pesquisador, não sendo necessária a utilização de nenhum instrumento de observação 

além do juízo. 

O critério que Peirce propôs para ordenar toda esta diversidade de fenômenos em categorias 

baseou-se na capacidade de examinar com destreza os fánerons - isto é, tudo o que se apresenta à mente -

, critério este acessível a qualquer pessoa capaz de realizar julgamentos (HOOKWAY, 1992, p. 81). São 

necessárias três faculdades humanas para acessar e testar as categorias, resumidas em ver, atentar para e 

generalizar por Ibri (1992, p. 6), como explica Santaella (2012, p. 50): 

 

I. A capacidade contemplativa, isto é, abrir as janelas do espírito e ver o que está diante dos olhos; 

II. Saber distinguir, discriminar resolutamente diferenças nessas observações;  

III. Ser capaz de generalizar as observações em classes ou categorias abrangentes. 

 

A categoria da primeiridade compreende todos os fenômenos do presente, sem considerar o 

tempo passado ou futuro. Os traços dominantes da primeiridade não envolvem nenhuma comparação, 

relação, controle ou mudança: ela abrange os fenômenos primeiros, que não necessitam de qualquer 

relação com um segundo ou terceiro, apresentando originalidade. 

A categoria da primeiridade não contempla a ação, porque ação pressupõe binaridade (PEIRCE, 

2012, p. 85); não contempla unidade, porque unidade supõe pluralidade (PEIRCE, 2012, p. 85); não 

contempla nem ao menos “um grau de nitidez deste sentir”, porque isso demandaria comparação 

(PEIRCE, 2012, p. 85). A originalidade – marca patente dos fenômenos desta categoria - é “ser tal como 

aquele ser é, independentemente de qualquer outra coisa” (PEIRCE, 2012, p. 24). 

A secundidade é uma categoria que compreende todos os fenômenos relativos ao conflito, 

surpresa, esforço e resistência, ação e reação, aqui e agora, dúvida, díada (IBRI, 1992; SANTAELLA, 
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1995). A secundidade compreende os fenômenos que se impõem contra nossa existência, ou seja, que 

materializam alguma qualidade: é uma relação de um primeiro (o ego) com um segundo (o não-ego). 

A terceiridade diz respeito à “generalidade, continuidade, crescimento, inteligência” 

(SANTAELLA, 2010, p. 7). A categoria da terceiridade se evidencia na síntese intelectual que liga um 

primeiro elemento a um segundo por meio de um terceiro. Peirce (1980, p. 93) considera que a ideia mais 

simples de terceiridade é expressa pelo signo, pois este representa algo para a ideia que provoca ou 

modifica em uma relação triádica, assunto este discutido na seção seguinte. 

A identificação destas categorias e dos principais elementos que compõem o signo peirceano são 

importantes nesta medida por duas razões: as categorias fenomenológicas permitem identificar graus de 

predominância de objetos de estudo – como no caso dos conceitos de território e territorialidade – e 

permitem que, posteriormente, seja analisado os modos como os elementos dos signos se relacionam 

para expressar esta predominância, papel este desempenhado pela informação, conceito este tratado na 

seção seguinte. 

 

O papel da informação no movimento dos signos 

 Como evidenciado anteriormente, todo signo é composto por um objeto imediato (que é uma 

porção limitada daquilo que o signo busca representar - seu objeto dinâmico) que determina seu 

representamen e que afeta o grau de interpretabilidade do signo, que é seu interpretante imediato. A teoria 

semântica da informação de Peirce busca explicar como se desenvolvem as relações dos elementos do 

signo para propiciar o crescimento do seu significado. 

As primeiras considerações realizadas por Peirce sobre a informação surgem no apontamento 

desta como uma terceira quantidade lógica fundamental que complementa a visão tradicional sobre a 

relação da denotação3 e da conotação4 (W 1: 459, 1866). De acordo com Nöth e Gurick (2011, p. 8), a 

denotação refere-se ao conjunto de elementos acessíveis pela experiência empírica ao qual o símbolo 

representa, como é o caso do conceito de território, que compreende os espaços marcados por algum tipo 

de relação de poder. A conotação refere-se às características dos objetos denotados: no caso do território, 

são as diversas características que o compõem, suas diversas territorialidades – conceitos que serão 

resgatados oportunamente. 

 Entre a denotação e a conotação existe uma relação de proporcionalidade inversa – que é 

caracterizada por Romanini (2016, p. 24) como “ponto pacífico” dos empiristas ingleses e descrita pela 

primeira vez por Kant (NÖTH e GURICK, 2011): ao se aumentar a profundidade do símbolo território 

acrescentando características mais específicas, como territórios indígenas ou os territórios indígenas localizados 

 
3 Também denominada de amplitude, referência, largura ou extensão. 
4 Também denominada de profundidade ou significação. 
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ao sul do Brasil, há uma diminuição no número de objetos empíricos denotados. Do mesmo modo, ao 

generalizarmos os atributos de um símbolo diminuindo a profundidade do termo, expande-se o universo 

de sujeitos denotados, como ilustra a Figura 3 (W 2:83; NÖTH e GURICK, 2011; ROMANINI, 2016). 

 

Figura 3 - Proporcionalidade inversa entre largura x profundidade. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).  

 
Esta visão tradicional, entretanto, não explica um fenômeno central na lógica, que é o crescimento 

ou evolução do significado dos termos (ROMANINI, 2016, p. 23). Esta visão não esclarece, por exemplo, 

como o símbolo ‘território’ compreende hoje um número maior de significações do que compreendia no 

século XIX ou, ainda, o reconhecimento da multiterritorialidade.  É neste contexto que Peirce atribui o 

papel da informação como a terceira quantidade lógica fundamental das proposições.  

 Como afirma Peirce (CP 2.419), a informação é o resultado da multiplicação da profundidade 

pela largura de um símbolo e é compreendida como um conjunto de predicados verdadeiros ou falsos 

conhecidos em um dado estágio de conhecimento (EP 2: 305, 1904).  Além disso, é um fenômeno 

marcado pelo desenvolvimento, isto é, pelo 

 
aumento de complexidade, de incorporação de variedade num sistema. É o processo pelo qual 
algumas poucas coisas, apresentando algumas propriedades simples, evoluem para muitas coisas, 
que apresentam muitas propriedades complexas (ROMANINI, 2016, p. 23).  

 
 Como lembra De Tienne (2005), a informação não deve ser considerada apenas como uma adição 

de predicados conhecidos sobre um determinado sujeito, porque sua implicação afeta diretamente a 

dimensionalidade do conhecimento, o que envolve necessariamente a ação dos raciocínios ampliativos. 

É a atividade investigativa e a análise minuciosa dos componentes conotados pelo sujeito que dá origem 

a esta terceira quantidade lógica fundamental. Isso significa que a ação do interpretante é dupla: se, por 

um lado, ele é o efeito de uma relação de determinação de um objeto sobre o representamen, por outro, 

também funciona como agente que vai servir como agenciador de um outro signo, representando uma 
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semiose precedente e possibilitando uma semiose posterior que não é aleatória, mas guiada por algum 

propósito. 

 Este caráter teleológico da informação, que considera o signo como uma antecipação de sua 

interpretação, é parte do argumento desenvolvido por De Tienne (2005), que trata a informação como 

potencialidade de uma realidade futura que pode vir a ser visualizada no presente, caso tenha as condições 

necessárias para isso (PESSOA e GIRARDI, 2007; LISZKA, 2016). 

 Segundo De Tienne (2005, p. 162), este processo informacional é viabilizado a partir da 

determinação da forma emanada do objeto imediato para o interpretante imediato do signo, sendo esta 

relação mediada pelo representamen (Figura ). A forma é, neste entendimento, um modo de organização 

da matéria transmitido pela percepção para algum intelecto (LISZKA, 2016, p. 52-3), que são baseadas 

na predominância fenomenológica do objeto do signo: caso tenham um aspecto de primeiridade, esta 

forma será um ícone; caso sejam da secundidade, será um índice; e, por fim, se forem formas de 

terceiridade, serão símbolos. Como lembram Peirce (1980) e Santaella (2010), ícones, índices e símbolos 

são termos com acepção especial na semiótica peirceana: eles indicam maneiras particulares que os signos 

estabelecem com aquilo que representam, isto é, com seu objeto dinâmico: no caso dos ícones, esta 

relação é sempre baseada na semelhança (o signo se assemelha com o objeto dinâmico); os índices são 

relações baseadas na conexão existencial (o signo aponta para seu objeto dinâmico); e o símbolo, no 

cumprimento de uma convenção (se assume convencionalmente que o signo representa seu objeto dinâmico). 

É válido ressaltar que não há garantia de que o representamen realizará esta codificação da forma do 

objeto e o interpretante sua posterior decodificação de maneira fiel, dado o caráter falibilista da semiose.  

 

Figura 4 - Semiose como comunicação de uma forma do objeto para o interpretante mediada pelo 
representamen. 

 

Fonte: Adaptado de Queiroz e El-Hani, (2007, p. 291) pelo autor (2018).  

 
Do ponto de vista semiótico, a informação essencial – que é o estado hipotético de informação 

presente em um símbolo - é resultado de uma cadeia de argumentos que acrescentou ao longo do tempo 

novas características ao signo, não necessariamente acessíveis pelo intérprete e não relacionada ao 

horizonte de conhecimento de quem interpreta, mas que está ligada a um núcleo comum de significado 
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entre a mente de dois ou mais interlocutores (NÖTH e GURICK, 2011, p. 17). O conceito de território, 

por exemplo, teve seu significado ampliado ao longo do tempo por uma cadeia de inferências, que não 

necessariamente é acessível por todos os geógrafos. Entretanto, o estado hipotético de informação que 

este conceito carrega permite que uma comunidade de geógrafos estabeleça um diálogo, possibilitando, 

inclusive, a atribuição de novos significados a este conceito.   

Como recorda Nöth e Gurick (2011, p. 9), Peirce classificou dois tipos de proposições: as 

explicativas e as ampliativas, sendo apenas esta última tipicamente informativa. O primeiro tipo é 

responsável por indicar o significado dos termos que estão presentes nas premissas, cuja inferência típica 

é a dedução (W1:458). Por outro lado, proposições ampliativas não são denotadas pelo termo sujeito, 

típicas de inferências indutivas e abdutivas (W1: 463). As condições para que a geração de informação 

ocorra são apontadas por Nöth e Gurick (2011): 

 
Se a largura informada do termo sujeito e a profundidade informada do termo predicado se 
refere respectivamente a coisas e características reais representadas pelos dois símbolos, e, assim, 
referem aos objetos dos signos, então é necessário que conheçamos previamente tais termos 
para que possamos entendê-los e, desse modo, entender a nova informação que a proposição 
veicula. Também é digno de nota que a nova informação criada pela proposição é uma questão 
de interpretante (NÖTH e GURICK, 2011, p. 11, grifo nosso). 

 

 Para este trabalho, este excerto é relevante na medida em que qualifica como informação somente 

a semiose que propicia a expansão do estado atual do conhecimento do usuário a partir da leitura do 

mapa ou da manipulação de uma categoria espacial, isto é, a informação nova é uma questão de 

interpretante, embora estes dois conceitos não sejam sinônimos. Como esclarece Liszka (2016, p. 50), o 

interpretante é o aspecto mais amplo e fundamental de uma semiose, sendo a informação apenas um 

aspecto que pode ou não ser ampliado, a depender da ação de raciocínios ampliativos.  

No caso dos mapas, a informação consiste na ampliação do estado de conhecimento do leitor de 

que em um ponto específico representado no mapa há um fenômeno espacial (como uma rodovia ou 

uma cidade, por exemplo) que antes não era conhecido e que, da mesma forma, um fenômeno espacial 

anteriormente conhecido também se encontra em uma nova localização. Para que este interpretante 

ocorra, entretanto, o usuário deve conhecer previamente o significado das convenções cartográficas, 

como a legenda e o sistema de referência.  

No exemplo do conceito ‘território’, basta imaginar todas as possibilidade de dominação de um 

espaço permitidas pelo desenvolvimento das tecnologias informacionais, que são questões historicamente 

acrescentadas e que aumentam a profundidade da conotação: assim, aumenta-se a extensão (o conjunto 

real de todos os ‘territórios’) e a largura do símbolo (as características conotadas consideradas ‘típicas dos 

territórios’) e o fenômeno da proporcionalidade inversa não acontece. A informação é, portanto, esta 

multiplicação de conhecimento que deu uma nova proposição atribuída ao interpretante de um símbolo 

(EP 2: 305, 1904), como ilustra a Figura 5. 
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Figura 5 - Ampliação e informação. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 
  A segunda fase da teoria da informação de Peirce tem seu caráter pragmático na medida em que 

considera a informação como a expansão do horizonte do conhecimento de um intérprete particular. 

Neste sentido, deve haver a comunicação de uma novidade ancorada a um elemento existente do universo 

de conhecimento e experiência do ouvinte para que esta nova informação possa ser de alguma forma 

relacionada com seu conhecimento acumulado (NÖTH e GURICK, 2011, p. 21).  

 Os requisitos semióticos para que a informação seja gerada está fundamentada na necessidade de 

uma associação entre um ícone e um índice na formação de proposições. Isso acontece porque as 

qualidades que são conotadas em uma proposição - não necessariamente verbal - precisam estar 

associadas a algum sujeito para que sejam corporificadas e acessadas pelo interlocutor – papel este 

desempenhado pelo índice.  Um aspecto interessante da informação ser definida como resultado de uma 

multiplicação é que esta operação não pode ser realizada sem nada, ou seja, sem um índice ou um ícone, 

pois seu resultado seria sempre zero.  

 Para ilustrar esta necessidade lógica da informação em ter um índice e um ícone associados, Peirce 

(CP 2.257, 1903) traz como exemplo o cata-vento: este existente (portanto, signo individual) aponta para 

a direção do vento, isto é, é afetado diretamente pelo seu objeto e só tem a capacidade de informar sobre 

fatos atuais. Sem um elemento indexical, que é a ligação existencial entre o vento e o cata-vento, um 

observador não teria condições de aumentar seu estado de conhecimento sobre as condições atmosféricas 

de um determinado lugar, pois a propriedade qualitativa que caracteriza a ‘direção’ do vento poderia ser 

atribuída a qualquer brisa, não trazendo, portanto, um conhecimento novo e válido sobre o vento em 

questão.  
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O papel da informação na semiose do território 

 Embora as discussões realizadas até o presente momento sobre as categorias fenomenológicas 

peirceanas, o fundamento semiótico do signo e o papel da informação em sua transformação sejam 

incomuns na Geografia, espera-se que sua relevância e potencialidade torne-se mais clara quando esta 

aproximação ocorre do ponto de vista geográfico.  

 O que é o território? De acordo com Raffestin, “é o resultado de uma ação conduzida por um 

ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço, 

concreta ou abstratamente (por exemplo, pela representação), o ator ‘territorializa o espaço’” 

(RAFFESTIN, 1993, p. 143). Isso significa que todo território é formado pela apropriação, ou seja, pelo 

exercício de um poder. O conceito de poder é discutido pelo autor como uma relação que é exercida por 

um ente em relação a outro(s) ente(s): o campo de forças estabelecidas entre os entes forma um campo do 

poder. Nas palavras do próprio autor, esta relação “é um campo de poder que organiza os elementos e as 

configurações” (RAFFESTIN, 1993, p. 53).  

 A partir de Foucault, Raffestin (1993) reconhece algumas características do exercício do poder 

que transforma o espaço em território: “[...] não há uma oposição binária e global entre dominador e 

dominados” e “as relações de poder são, concomitantemente, intencionais e não subjetivas” 

(RAFFESTIN, 1993, p. 53, grifo nosso).  O que se pode observar destas considerações é que o 

território é formado pelo estabelecimento de relações de poder que são intencionais, não subjetivas e que 

não são binárias. Significa reconhecer que quaisquer relações que se enquadram nestas características são 

relações de poder que, quando exercidas no espaço, criam territórios: esta multidimensionalidade de 

relações que os membros de uma coletividade exercem no território é denominada territorialidade.  

 Para o autor: 

Os homens “vivem”, ao mesmo tempo, o processo territorial e o produto territorial por 
intermédio de um sistema de relações existenciais ou produtivistas. Quer se trate de 
relações existenciais e/ou produtivistas, todas são relações de poder, visto que há 
interação entre os atores que procuram modificar tanto as relações com a natureza como 
as relações sociais. Os atores, sem se darem conta disso, se automodificam também. O 
poder é inevitável e, de modo algum, inocente. Enfim, é impossível manter uma relação 
que não esteja marcada por ele (RAFFESTIN, 1993, p. 159). 

 

 A marca patente da territorialidade é a alteridade: o reconhecimento do outro, do não-eu. Do 

ponto de vista das categorias fenomenológicas, o reconhecimento da diferença é inerente ao 

reconhecimento do outro, o que, por consequência, afasta a predominância da primeiridade das 

características ressaltadas pela categoria espacial ‘território’. Neste sentido, é válido resgatar que esta 

relação construída e exercida entre os entes do território não é marcada pela causa e efeito, pela ação 

binária cega entre o dominador e o dominado: ela é sempre marcada pela intencionalidade e pelo 

propósito, onde cada um dos entes envolvidos na territorialização buscam ou buscarão estratégias para 

que sua ação seja efetivada. 
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 O propósito e a intencionalidade são marcas típicas da categoria fenomenológica da terceiridade: 

há uma síntese triádica que liga o ator, suas intenções e seus meios para atingi-las. Logo, tratar do território 

é tratar de fenômenos triadicamente relacionados, como as relações de poder entre dois entes, bem como 

da relação de poder de uma coletividade sobre o espaço. A Figura 6 ilustra esta condição. 

Neste sentido, a existência de territórios torna implícita, sempre, a ação mediada pelo poder entre 

dois entes, sejam eles indivíduos ou grupos. No caso dos mapas, a (co-)existência de território(s) é 

expressa por signos que se remetem à alteridade dos grupos humanos marcada por relações de poder 

simétricas ou assimétricas: é esta propriedade inerente ao reconhecimento da territorialidade a informação 

essencial do signo território.  Em termos peirceanos, a informação da territorialidade é “transmitida” por 

meio da forma entre o objeto e o interpretante imediatos (como anteriormente ilustrado pela Figura 4) e 

que deve estar presente, mesmo que implicitamente, nos signos que a expressam. 

 

Figura 6 – Relações triádicas entre os atores e o poder. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 

 A questão que se coloca neste momento é como esta transmissão da forma entre os elementos 

do signo se materializa no mapa. Para tanto, foi utilizado um mapa histórico (Figura 7) oportunamente 

já analisado (Cf. GARBIN e SANTIL, 2015), porém, no presente momento, será analisado com um nível 

de entendimento da teoria semiótica de Peirce voltado ao conceito de informação. 

 Um dos principais elementos destacados por Garbin e Santil (2015) ao analisar o mapa histórico 

em questão foi a utilização de símbolos “t” para indicar as áreas onde se encontram instaladas algumas 
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paróquias ou missões (ampliadas na Figura 7), criando uma evidência de que aquele espaço se tornou 

submetido à uma jurisdição política. Nota-se que o mapa conta com uma representação pictória em sua 

margem inferior direta de povos indígenas, o que sugere a indicação da existência de ao menos dois 

territórios: o do ‘colonizador’ e do ‘colonizado’. No caso do território do colonizador, sua territorialidade 

é reafirmada a partir da utilização do símbolo em formato de cruz, seguindo uma trajetória representada 

esquematicamente pela Figura 8. 

 

Figura 7 – Mapa histórico intitulado “Mappa do Continente da Colônia de Sacramento, Rº . Grande de S. Pedro 
the a Ilha de S. Catharina com a Linha dvizoria da Arraya ajustada pelo Tratado de Limites Celebrado entre as 

Coroas”, não anterior ao ano de 1777. 

 

Fonte: Garcia (2011, p. 49) adaptado pelos autores (2018). 
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Por serem os símbolos produtos de uma associação convencional entre um signo e aquilo que ele 

representa, compreende-se que apenas os leitores deste mapa que assinalaram a convenção típica dos 

crucifixos entenderiam o seu real significado. Isso significa que, provavelmente, este mapa foi construído 

para ressaltar a territorialidade pelo grupo de colonizadores para seu próprio grupo, embora seus prováveis 

usos não possam ser enfaticamente assinalados. Como observa Raffestin (1993), a utilização de 

convenções cartográficas já ilustra a perspectiva egocêntrica do mapa no domínio – mesmo que cognitivo 

– do território em questão, o que denuncia outras faces da territorialidade implícita na elaboração do 

produto cartográfico, como é o caso das grades retangulares para a determinação das coordenadas 

geográficas ou mesmo a presença de um limite administrativo indicado pela linha vermelha.  

 

Figura 8 – Comunicação da forma “território do colonizador” na informação de um signo do mapa. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A presente discussão teve como propósito demonstrar, do ponto de vista do conceito de 

informação no escopo da teoria semiótica peirceana, como uma territorialidade é expressa em um mapa 

histórico na demarcação de um território. Embora seja uma análise inicial, seu fundamento teórico torna 

possível que as demais categorias espaciais da Geografia (como o lugar, a paisagem, e a região, por 

exemplo) sejam analisadas a partir das categorias fenomenológicas peirceanas e suas respectivas 

informações sejam explicitadas no mapa.  
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INÍCIO E DINÂMICA DA AGLOMARAÇÃO 
URBANA DE FRONTEIRA: FOZ DO 

IGUAÇU, CIUDAD DEL ESTE E PUERTO 
IGUAZÚ 

 
 

Gabriel Merlini Tissiano1 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como elemento principal a discussão sobre como a relação entre 

planejamento e desenvolvimento acontece e a algumas situações de problema e refletir sobre as causas e 

consequências, e compreender a dinâmica urbana vinculada à construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu 

através dos efeitos e consequências da construção de para as cidades da aglomeração urbana. 

Compreender a dinâmica econômica e populacional entre as cidades da aglomeração urbana, 

observar e vivenciar as fronteiras internacionais e os seus fluxos, que são essenciais para a compreensão 

do planejamento urbano e regional. As políticas territoriais, no processo de desenvolvimento na região e 

o planejamento regional deverá nortear o estudo, considerando ser inerente ao processo de 

territorialização. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a elaboração do presente trabalho utilizou-se dados bibliográficos presentes em artigos e 

pesquisas voltadas ao tema e trabalho de campo realizado nas cidades de Foz do Iguaçu, Ciudad Del Este 

e Puerto Iguazú, no qual observações e experimentações em campo tiveram grande importância no 

quesito de averiguação de informações e percepções. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O processo de urbanização brasileira é complexo e desigual, pois existem regiões que foram 

privilegiadas em detrimento de outras, devido a sua localização, função e processos históricos. Devido 

ao tamanho e magnitude espacial do Brasil, existem quilômetros de fronteiras com outros países, nessas 
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localizações podem existir inúmeros aspectos específicos desses locais e dinâmicas próprias, que se 

alteram e se adaptam de acordo com os processos históricos e momentos econômicos, que impactam 

intensamente a economia transfronteiriça, já que provavelmente as moedas são diferentes e acordos 

internacionais são essenciais para a viabilização desses conglomerados urbanos de fronteira. 

Na fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina é possível observar aglomerações urbanas 

importantes devido a suas funções, complexidades e outros aspectos. As aglomerações urbanas são 

carregadas de significados e subjetividades, devido à junção e mistura de conhecimentos e costumes de 

duas ou mais nações, resultando numa mescla de culturas e possíveis choques culturais, que devem ser 

lidados da melhor maneira possível. 

Especificamente no caso da cidade de Foz do Iguaçu, que possui fronteira com o Paraguai e 

Argentina, seu crescimento foi impulsionado devido à construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu. 

Durante a época da ditadura militar (1964 a 1985) houveram investimentos maciços na construção de 

empresas de bens duráveis e do setor primário. A construção da usina hidrelétrica de Itaipu ocorreu nesse 

período histórico, entre os anos de 1974 a 1992. 

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2010, p. 93), “na época da 

construção [da Usina Binacional Hidroelétrica de Itaipu], Foz do Iguaçu era uma cidade com apenas duas 

ruas asfaltadas”. Roseira (2006) afirma que mesmo com as políticas de povoamento da região Oeste do 

Paraná, a cidade teve crescimento populacional insignificante até o final da década de 1960, situação que, 

posteriormente, veio a se alterar com o Tratado de Itaipu entre o Brasil e o Paraguai.  

Observando a localização estratégica da cidade de Foz do Iguaçu, o governo brasileiro decidiu 

explorar todo o potencial do Rio Paraná e construir a maior usina hidrelétrica da época. A população da 

cidade antes da construção da usina era de aproximadamente trinta mil habitantes. A mão de obra 

necessária para a construção de Itaipu foi extremamente alta. Devido a sua localização, na divisa entre 

Brasil e Paraguai, a usina foi constituída pelos dois países, tornando-se binacional. 

Os governos militares faziam propaganda, atraindo muitos trabalhadores para o canteiro de obras. 

No auge da construção, contabiliza-se a chegada de aproximadamente trinta mil operários, que não 

vinham sozinhos, muitas pessoas eram atraídas buscando empregos, porém nem todos conseguiram um 

emprego e uma parcela das pessoas não foram absorvidas pelo mercado de trabalho, gerando uma massa 

assalariada e sem moradia, logo isso se tornou um problema, pois a cidade de Foz do Iguaçu não possuía 

infraestrutura para acolher a todos. 
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Fig. 01 – Vista panorâmica da ponte da Amizade e centro de Ciudad Del Este. 

Fonte: TISSIANO, 2017. 
 

 “A região de fronteira brasileira foi estabelecida com o nome de faixa de fronteira em 1974, 
delimitado a 150 km a partir do limite internacional, respeitando o recorte municipal. A criação 
desse território foi feita sob a ótica da segurança nacional, sendo até hoje um espaço carente de 
políticas públicas consistente que promovam o desenvolvimento econômico” (MACHADO, 
2005). 

Com essa chegada em massa de pessoas vindo de várias regiões do Brasil, houve um crescimento 

muito rápido e desordenado da cidade, fato que propicia o crescimento de favelas e periferias, que 

abrigam essa população carente por emprego e auxilio governamental, figurando a cidade de Foz do 

Iguaçu entre as cidades com maior número de favelas no estado do Paraná.  Podemos concluir que a 

cidade de Foz do Iguaçu desenvolveu-se e tornou-se local de fluxos comerciais, populacionais e de 

serviços devido à construção da usina, e alterou a sua origem simples e interiorana. 

Para abrigar os trabalhadores contratados para a construção da usina, foram oferecidos bons 

salários e outros benefícios, como moradia, que era dividida em três vilas, sendo a vila A destinada aos 

trabalhadores da parte técnica e administrativa, a vila B endereçada para os engenheiros e diretores e a 

vila C, mais próximo a usina, para os trabalhadores que exerciam os serviços braçais, conhecidos como 

barrageiros. Desse modo é claro a segregação social e espacial que era imposta para os trabalhadores. As 

casas da vila A e B possuíam melhores condições e infraestrutura melhor. Eram próximas a praças e 

hospitais, já a vila C era mais longe e usufruía menos do acesso as facilidades oferecidas pela cidade. 

Atualmente, ainda resta essa separação, na vila C existe uma periferia carente, que resiste ao descaso 

governamental.  
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A construção de Itaipu não alterou o cotidiano somente das cidades brasileiras, mas também dos 

países vizinhos, como a Argentina e Paraguai. A cidade de Foz do Iguaçu juntamente com as cidades 

fronteiriças dos países vizinhos, torna-se uma aglomeração urbana, que possui especificidades e funções 

próprias, diferenciando-se de cidades do interior brasileiro. 

A dinâmica econômica, social, produtiva, comercial e de prestação de serviço dessas cidades 

possuem particularidades. O deslocamento de pessoas e bens também são complexos e específicos, pois 

são entre países diferentes, no qual cada um possui suas singularidades. As relações do mercado de 

trabalho e o consumo podem e são alterados pelas características da localização desse aglomerado urbano. 

Vários autores conceituam aglomeração urbana, que são caracterizadas segundo o autor Beaujeu-

Garnier e Chabot (1970) como a união de duas cidades nas quais ocorrem fortes laços e trocas, sendo 

elas trocas mercantis, de serviço, populacional dentre outros aspectos. Geralmente uma cidade na 

aglomeração exerce certo poder de influência maior, devido a aspectos como economia nacional mais 

forte, infraestrutura melhor e serviços de excelência.    

O fluxo de pessoas, especificamente deslocadas para o trabalho, estudo, consumo, mercadorias, 

capital e informações faz com que a intensificação dos vínculos entre as cidades do aglomerado urbano 

seja intensificada. Segundo o autor, esse fato gera uma certa dependência ou complementaridade de 

funções entre os centros urbanos. 

Dentre os fluxos que ocorrem nas aglomerações urbanas de fronteira, os deslocamentos 
pendulares ganham destaque do ponto de vista de sua importância para a dinâmica das mesmas. 
Assim, os deslocamentos pendulares representam uma das “[...] dimensões dos processos de 
deslocamento da população no território, num contexto determinado e socialmente constituído, 
no tempo e no espaço” (JARDIM, 2011, p.58). 

A mutabilidade dessa área é muito grande, desenvolvendo relações de dependência entre países e 

centros urbanos, relacionado ao fluxo de pessoas, mercadorias, informações e capital. Os deslocamentos 

pendulares são muito comuns nessas áreas e tornam-se essenciais para a dinâmica entre os centros 

urbanos. Caracterizam-se pelo deslocamento da população no território por um período de tempo 

determinado, variando de acordo com as atividades exercidas. 

A direção do fluxo populacional é direcionado de acordo com o período histórico, e os 

movimentos da sociedade e da economia, que podem ser caracterizados pela oferta de empregos e 

salários, aumentando o deslocamento de pessoas para um determinado local ou podem ser de repulsão, 

que forçam seus moradores a procurarem outros locais em busca de melhores condições de trabalho e 

consumo. Dependendo do valor da moeda, a população desloca-se para o país que a moeda está mais 

desvalorizada para adquirir mercadorias e serviços. 
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Conforme afirma Fresca (2012, p.8) “[...] ora expansiva criando maior oferta de emprego e salário, 

ampliando os deslocamentos para determinados municípios seja para trabalho, consumo de bens e 

serviços; ora recessiva com implicações diretas nos fluxos cotidianos.”. 

Observe-se na aglomeração urbana de Foz do Iguaçu que muitas pessoas buscam comprar coisas 

na cidade paraguaia de Ciudad del Este, devido aos baixos preços, porém grande parte da população 

busca serviços em Foz do Iguaçu, por possuir melhor infraestrutura e atender as necessidades básicas, 

como atendimento em hospitais e unidades de pronto atendimento. Muitas mulheres grávidas que 

residem no Paraguai cruzam a fronteira em busca de melhores condições de atendimento para realizar 

exames e pré-natal, pois os serviços no Paraguai são piores que no Brasil. Esse tipo de deslocamento em 

busca de mercadorias e serviços são típicos de fronteiras.  

A inauguração da Ponte da Amizade em 1965 representa fator importante para as transformações 

e a caracterização do conglomerado urbano, pois as trocas entre Brasil e Paraguai foram intensificadas. 

A primeira cidade paraguaia após a Ponte da Amizade é Ciudad del Este, que foi fundada em 1957 com 

o nome de Puerto Presidente Stroessner, nome do então presidente do país. Sua fundação foi baseada 

no plano de estabilização acordado com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que consistia na 

eliminação das tarifas externas de exportação e diminuição dos impostos para importação, 

desfavorecendo as indústrias nacionais, que eram quase inexistentes. 

 

Fig. 02 – Vista da aduana da Ponte Internacional da Amizade 

Fonte: TISSIANO, 2017 
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Não houve a implantação das políticas voltadas para o desenvolvimento industrial baseado na 

substituição das importações pelo fortalecimento e incentivo do desenvolvimento das indústrias 

nacionais, fato que ocorreu com o Brasil e Argentina, e que em alguns momentos, foram proibidos de 

importar determinados produtos para incentivar a indústria nacional e a construção das indústrias de bens 

duráveis. 

É possível inferir como o Fundo Monetário Internacional não está preocupado de fato com o 

futuro dos países, mas sim com a manutenção dos países centrais hegemônicos em seus postos de 

controle e centralidade, mantendo a atual e histórica ordem social, no qual alguns países são 

marginalizados e tratados com desdenho, sem que seu potencial seja explorado. 

Existem também os brasiguaios, que são grandes latifundiários que residem no Paraguai e detém 

muitas terras e produzem soja, porem são brasileiros. Essa busca por terras foi devido ao preço atrativo 

e pela necessidade de ocupação do território. Com a criação da Ponte da Amizade, alguns comerciantes 

brasileiros direcionaram seus negócios para o Paraguai. Atualmente grandes empresas brasileiras 

transferiram suas plantas de fabricas para o Paraguai, devido aos incentivos fiscais e baixa carga tributária. 

Esse fato é cada vez mais comum, pois a fronteira é imperceptível, muitas fábricas deslocam-se poucos 

metros, porem as tarifas são mais baixas e as leis são mais brandas. 

As cidades paraguaias Hernandarias e Presidente Franco pertencem também a ocupação urbana 

de fronteira, e foram fortemente influenciadas com a construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu.  Elas 

constituem-se como cidades dormitórios, pois mantém fortes relações com Ciudad del Este, em relação 

a trabalho, estudo, comércio e serviços. A cidade argentina de Puerto Iguazú, que faz fronteira com Foz 

do Iguaçu, foi a cidade do conglomerado urbano que mais demorou para se desenvolver, pois não 

produzia praticamente nada.   

Muitos estudos apontam a construção de Itaipu enquanto marco econômico e social em Foz do 

Iguaçu. Diante disso, verificam-se aspectos tanto positivos quanto negativos. Com a construção da usina, 

royalties na ordem de R$ 10 milhões anuais são pagos ao município, constituindo-se em importante fonte 

de recurso. Entretanto, no processo de construção ocorreu crescimento demográfico muito intenso no 

município e o término da obra não conseguiu evitar uma série de problemas sociais e econômicos, cujos 

recursos não são efetivamente utilizados para solução de problemas sociais. 

Desde que Itaipu iniciou a produção comercial de energia, em maio de 1985, passou a pagar 
royalties aos governos dos dois países, conforme está previsto no Anexo C do Tratado de Itaipu, 
publicado no Diário Oficial da União, no Brasil, em 30 de agosto de 1973. O pagamento de 
royalties ao Brasil e ao Paraguai, é uma compensação financeira pela utilização do potencial 
hidráulico do Rio Paraná para a produção de energia elétrica. No Brasil, em 11 de janeiro de 
1991, entrou em vigor o Decreto nº 1, que discrimina a distribuição de royalties a Estados, 
municípios e órgãos federais, beneficiando principalmente os municípios mais afetados pelo 
alagamento de terras para a formação do reservatório. Com isso, os maiores beneficiados foram 
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o governo do Paraná e os 15 municípios paranaenses limítrofes ao reservatório de Itaipu. Desde 
1985 até hoje, Itaipu pagou ao Brasil mais de US$ 2,88 bilhões em royalties. (ITAIPU, 2006) 
 
A inundação de vasta área cria e define uma identidade regional, recriando as condições de 
existência. A nova região passa a ter na paisagem visual, em torno do lago, o elemento básico, 
segundo os governos, para ser explorada como atrativo turístico. A paisagem mercadoria, pelos 
seus “atrativos paisagísticos”, passa a ser o motor da regionalização e de atividades que, para 
serem viáveis economicamente, devem contar com implementação de infraestrutura como 
forma de subsidiar o turismo (SOUZA, 2009). 

O planejamento urbano das cidades afetadas pela inundação deve ser repensado, auxiliando na 

mitigação dos efeitos negativos causado pela construção da barragem. 

 
Fig. 03 – Localização dos municípios paranaenses lindeiros ao lago de Itaipu 
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Na cidade de Foz encontra-se a tríplice fronteira, que é caracterizada pelo encontro do Brasil, 

Paraguai e Argentina. O papel da cidade de Foz do Iguaçu é estratégico, pois é a entrada de muitas 

mercadorias, pessoas e informações. O governo brasileiro possui essa consciência e possui bases militar 

na cidade.   

É característico as cidades fronteiriças serem desordenadas e sem planejamento, pois ocorrem 

muitas trocas comerciais, populacionais e de produtos, tornando-as muito mutáveis e suscetíveis a 

alterações econômicas. Os três países que fazem parte da tríplice fronteira são membros do Mercosul 

(Mercado Comum do Sul), que foi extremamente importante para o aumento das relações entre os países. 

Na década de 1980, houve uma estagnação econômica que marcou vários países, com altas taxas de 

inflação, e a formação do Mercosul auxiliou a mudança desse ciclo.  

 

Fig. 04 - Pessoas tentando salvar suas casas das águas do rio Paraná que subiria após o    fechamento 

das comportas da Usina Hidrelétrica de Itaipu 

 

Fonte: Itaipu Binacional, 2017. 

 

O Mercosul foi extremamente importante para a aglomeração urbana de Foz do Iguaçu, pois 

proporcionou mais dinamismo a trocas de mercadorias, pessoas e serviços. As relações econômicas dos 

países membros do Mercosul intensificaram, o valor exportado aumentou na Argentina no Uruguai e no 

Brasil. Apenas no Paraguai não foi registrado crescimento de exportação neste período, devido as 

políticas industriais que privilegiam a importação em detrimento ao fortalecimento do mercado interno.  
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Nos governos do ex-presidente Lula e Dilma, a diplomacia brasileira foi aprofundada e a 

integração regional através do Mercosul foi destacada. Todos esses fatores auxiliaram a aglomeração 

urbana, pois o mercado era mais dinâmico e competitivo. Em conjunto com os governos nacionalista 

argentino, com os presidentes Nestor e Cristina Kirchner, houve a intenção de favorecer investimentos 

de empresas estatais ou com financiamento do Banco Internacional do Desenvolvimento (BID) e Banco 

Nacional do Desenvolvimento Econômico e Nacional (BNDES) que priorizassem as cadeias produtivas 

nacionais. 

Com o início de governos nacionalistas nos países membros, houve melhoria do ponto de vista 

da integração e de projetos voltados para o crescimento das relações intrabloco, o que fortaleceu o 

relacionamento com os governos dos países fronteiriços ao Brasil. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A dinâmica de uma aglomeração urbana, seus fluxos e redes são extremamente importantes, dado 

a extensão territorial brasileira. A construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu foi sem dúvida fator que 

proporcionou o desenvolvimento da região e um marco nas transformações urbanas, com impactos 

positivos e negativos.  

Faz-se necessário o olhar geográfico sobre essa região e averiguar quais as causas e consequências 

das ações governamentais, pois essas ações sã carregadas de intenções que muitas vezes são ocultas a 

população em geral. As características de uma cidade de fronteira são marcantes, como o desordenado 

crescimento e o sincretismo de elementos culturais. 

Dentre as cidades do aglomerado urbano, a que sem dúvida exerce papel preponderante é Foz 

do Iguaçu, pois possui melhores condições de infraestrutura e auxilio a população. A cidade em si não 

sobrevive em função da fronteira, pois possui outros setores organizados, já as outras cidades 

pertencentes ao aglomerado urbano são extremamente dependentes do comercio entre fronteira. 

Fato que pode ser comprovado pelo deslocamento intenso de paraguaios para o Brasil a procura 

de atendimento médico, que é gratuito e é razoavelmente bom. As gestantes procuram realizar o 

nascimento dos filhos em Foz do Iguaçu e matriculam seus filhos em escolas brasileiras, pois são gratuitas 

e oferecem livros e o auxílio básico para que a criança permaneça frequentando as aulas. 

Grande maioria dos brasileiros vão para Ciudad del Este somente para comprar produtos, 

geralmente eletrônicos, devido as facilidades impostas pelo governo em relação a taxação, fator que torna 

o país com uma economia muito volátil e frágil, pois esta alheia preponderantemente a fatores externos. 
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As atividades especificas da aglomeração urbana são visíveis, como os movimentos pendulares, o 

comercio de produtos, de serviços dentre outros aspectos. Ao conhecer a ponte da Amizade, é possível 

mensurar como o aglomerado urbano é disposto e interligado. O Mercosul possuía papel de destaque no 

acentuamento do comércio intrabloco e na tentativa de equiparação das desigualdades entre os países 

membro do bloco, devido a aspectos históricos. Os governos nacionalistas tinham um viés muito mais 

social em relação à economia e as decisões. 

As tentativas de fortalecimento e união dos países latino americanos são visíveis através de blocos 

econômicos e criação de instituições binacionais, como a Usina Hidrelétrica de Itaipu e a Universidade 

Federal da Integração Latino – Americana (UNILA). 
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EXPANSÃO URBANA E EXCLUSÃO 
TERRITORIAL: A OCUPAÇÃO DO JARDIM 

CAMPOS VERDES – CAMBÉ / PR 
 

Jéssika Vieira Marques1; Sandra Maria Almeida Cordeiro2 

 

INTRODUÇÃO 

 Sabemos que a lógica que rege a organização territorial no Estado brasileiro se pauta em dispor à 

burguesia as áreas mais nobres e privilegiadas das cidades, enquanto que para a massa trabalhadora se 

reservam as periferias, as chamadas franjas da cidade. Logo, se geograficamente tal distinção é feita de 

forma clara, se buscando distanciar e estabelecer os espaços destinados às elites e aos pobres, esta mesma 

separação ficará evidente ao verificarmos que a exclusão territorial propicia aos mais vulnerabilizados 

uma série de negação de direitos.  

 Assim, a relação entre exclusão e inclusão nos territórios se torna cada vez mais latente: os 

sujeitos, ao mesmo tempo em que se sentem incluídos – seja na vida em sociedade ou pela possibilidade 

da moradia (ainda que esta não possua condições dignas) – são completamente excluídos pelo Estado, 

que os estigmatiza de diversas formas: pelos locais e condições em que vivem, na forma de elaborar e 

implementar políticas públicas ou ainda no modo de reconhecer os territórios vulneráveis, ignorando 

suas particularidades, as histórias e vivências que este carrega. 

 Neste sentido, os sujeitos destes territórios, que ali desenvolvem suas relações e expressam suas 

condições de vida, são incluídos e ao mesmo tempo excluídos, isto porque as formas de inclusão somente 

vêm a reforçar a constante exclusão a qual estão submetidos na vida cotidiana, onde o território passa a 

produzir  

uma vida diária insegura e arriscada, bloqueia acesso a empregos, a oportunidades educacionais 
e culturais, que estão concentradas em enclaves pequenos e protegidos dentro das cidades. Ela 
nega a possibilidade de se utilizarem recursos como a casa própria para gerar renda e criar 
empregos, na medida em que a maior parte das casas é ilegal e o uso misto é geralmente proibido 
pelas normas de uso do solo municipal. (ROLNIK, 1999, p.107) 

Desta forma, os efeitos desta guetificação territorial atingem as classes subalternas de modo a 

salientar a exclusão de grupos sociais e os diferentes usos de uma mesma cidade, processo que contradiz 

os valores de universalidade, igualdade, acessibilidade e mobilidade a sujeitos que deveriam exercer seus 

direitos da mesma maneira que os exercem as camadas mais altas da sociedade. 

 
1 Assistente social. Mestranda do Programa de Pós-graduação em Serviço Social e Política Social pela Universidade Estadual 
de Londrina – PR. E-mail: jessika.vmarques@gmail.com 
2 Doutora pelo Programa de Pós-graduação em Serviço Social e Política Social da UEL-PR, professora do Programa de Pós-
graduação em Serviço Social e Política Social da Universidade Estadual de Londrina-PR. E-mail: sandracordeiro@uel.br 
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Isto posto, o objetivo deste artigo é apontar aspectos que tensionam a relação entre a crescente 

expansão urbana e - a também crescente – exclusão nos territórios, a partir da realidade dos moradores 

de uma ocupação localizada no Jardim Campos Verdes, no município de Cambé / PR. No andamento 

da construção do diagnóstico social que visava subsidiar o processo de regularização fundiária das famílias 

residentes no bairro, se verificou que a inclusão destas na rede de serviços básicos, como educação, saúde 

e transporte público, por exemplo, é regida justamente pela condição de exclusão territorial em que se 

encontram: é somente se distanciando de seu território de origem ou criando estratégias de acesso que 

esta população consegue alcançar direitos básicos. 

Sob esta perspectiva, primeiramente buscaremos discutir aspectos conceituais básicos acerca do 

território e em seguida apontaremos alguns elementos sobre a expansão urbana e seu papel no processo 

de acirramento das desigualdades nas cidades. Por fim, indicaremos as particularidades que permeiam a 

exclusão territorial na ocupação localizada no Jardim Campos Verdes, de Cambé / PR, a partir de dados 

levantados por meio do diagnóstico social realizado no bairro. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 A princípio, realizamos uma pesquisa bibliográfica, a fim de melhor compreender e discutir os 

conceitos de território, expansão urbana e exclusão territorial decorrente dos processos de explosivo 

crescimento das cidades. Nesta etapa, recorremos a autores e produções textuais que auxiliassem no 

entendimento do tema e que melhor pudessem compor a discussão proposta. 

 Além disso, a discussão aqui proposta é fruto de uma pesquisa de campo realizada entre os meses 

de fevereiro e março de 2018, utilizando como instrumento entrevista estruturada, aplicada em 167 

famílias moradoras do Jardim Campos Verdes, através de visitas domiciliares. A partir desses dados, 

elaborou-se um diagnóstico social3 retratando a realidade social e territorial desses moradores e a 

construção de indicadores acerca das condições de vida desta população.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Território: aproximações conceituais 

A fim de compreender o conceito de território, apontaremos alguns aspectos gerais acerca de sua 

compreensão, para em seguida nos aproximarmos da ideia de território usado, fundamentada pelo 

geógrafo Milton Santos, que o considerava para além das delimitações geográficas, o definindo enquanto 

base material das relações sociais – o que reflete a perspectiva materialista presente nas discussões do 

autor.   

 
3 Este diagnóstico foi construído pela equipe do Projeto de Pesquisa Direito à Cidade: a interface da Política Urbana com 
a habitação de Interesse Social na Região Metropolitana de Londrina e seus instrumentos de controle social. Teve 
como objetivo subsidiar o processo de regularização fundiária das famílias residentes no Jardim Campos Verdes no município 
de Cambé / PR.  
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Haesbaert (2007, p.20) aponta que o território nasce contendo uma dupla conotação: material e 

simbólica. Para o autor, etimologicamente o termo se aproxima tanto de “terra-territorium” quanto de 

“terreo-territor” – terror, aterrorizar – o que remete à dominação jurídico-política da terra e ainda inspira 

o terror e o medo, em especial àqueles que ficam alijados da terra ou são impedidos de adentrar um 

território. Em contrapartida, aqueles que conseguem plenamente usufruí-lo podem adquirir identificação 

positiva e efetiva apropriação sobre este. 

O autor observa que enquanto espaço-tempo vivido, o território se apresenta como múltiplo, ao 

mesmo tempo diverso e complexo, “ao contrário do território "unifuncional" proposto e reproduzido 

pela lógica capitalista hegemônica, especialmente através da figura do Estado territorial moderno” 

(HAESBAERT, 2007, p. 21), que defende uma lógica territorial padrão que não admite multiplicidade ou 

sobreposição de jurisdições e/ou de territorialidades.  Assim, é importante compreender que 

território implica em espaço social ocupado e utilizado por diferentes classes e grupos sociais, cada um 

com suas particularidades e impregnado de relações de poder. Neste sentido, Haesbaert (2007, p.40) 

afirma que o território, imerso em relações de dominação, se desdobra por um caminho que vai da 

dominação político-econômica mais 'concreta' e 'funcional', à apropriação mais subjetiva – ou cultural-

simbólica. 

Saquet (2006, p.73) analisando a composição do território a partir da contribuição de Claude 

Raffestin, salienta que este é objetivado pelas relações sociais, relações de poder e também de dominação, 

o que vem a cristalizar uma territorialidade ou territorialidades no espaço através de distintas atividades. 

Assim, se verifica a construção de malhas, nós e redes que vem a delimitar os campos de ação e de poder 

junto as práticas que compõem o território. 

Logo, vemos que o território se mostra complexo em sua composição, e compreendê-lo implica 

considerar não somente seus limites geográficos ou sua acepção enquanto Estado-Nação. Implica 

entender que território remete a formas e usos, que representa as relações que nele se desenvolvem, 

expondo formas de organização e relações de poder. Além disso, retrata as relações de produção e 

reprodução que permeiam o cotidiano dos sujeitos, assim como abriga diferentes grupos sociais, o que 

lhe atribui um relevante espaço de conexão com seus atores e reflete em diferentes usos. 

Sob a perspectiva de território usado, Queiroz (2014, p.157) ressalta que sua construção se dá por 

meio do território forma – espaço geográfico do Estado – e seu uso, apropriação, produção, ordenamento 

e organização pelos distintos agentes que participam de sua composição, como as firmas, as instituições, 

o que inclui o Estado, e as pessoas.  

Neste sentido, Santos (2014) aponta que o conceito de espaço geográfico / território usado 

comporta atores sociais organizados verticalmente (governos e empresas) em redes e atores sem poder 

de decisão, organizados de maneira horizontal e em contiguidade territorial. O autor ressalta a 

importância de compreender o território enquanto usado: que soma o chão e a identidade dos que nele 
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vivenciam seu cotidiano. Tal identidade é o sentimento de pertencimento, de apropriação, envolve o 

fundamento do trabalho, é lugar de residência, de trocas espirituais, materiais e do exercício da vida.  

Saquet (2006, p.83), ao discorrer sobre o significado do território, assim como sua complexa 

composição, destaca que 

O território é natureza e sociedade: não há separação; é economia, política e cultura; edificações 
e relações sociais; des-continuidades; conexão e redes; domínio e subordinação; degradação e 
proteção ambiental, etc. Em outras palavras, o território significa heterogeneidade e traços 
comuns; apropriação e dominação historicamente condicionadas; é produto e condição histórica 
e trans-escalar; com múltiplas variáveis, determinações, relações e unidade. É espaço de moradia, 
de produção, de serviços, de mobilidade, de des-organização, de arte, de sonhos, enfim, de vida 
(objetiva e subjetivamente). O território é processual e relacional, (i)material, com diversidade e 
unidade, concomitantemente. 
 

Deste modo, vemos que o território é representado enquanto dinâmico, repleto de atores sociais, 

de equipamentos e de funcionalidades. Suas funcionalidades, aliás, correspondem ao que se objetiva com 

o seu uso, onde pode estar subordinado a lógica do capital hegemônico ou ser utilizado a favor da 

heterogeneidade de sua composição – por meio do reconhecimento das suas rugosidades e do 

planejamento e execução de ações voltadas à promoção do direito a cidade. 

Sposati (2013) chama a atenção para a relação entre território e movimento, onde a concepção de 

território não deve se confundir com uma área de abrangência, “que embute a definição de um dado 

volume de população ou mesmo o estabelecimento de um espaço geográfico resultante de um dispositivo 

jurídico estatal” (SPOSATI, 2013, p.6). Assim, é preciso compreender que o território contém uma 

dimensão histórica, visto que se constitui e constrói sua identidade em uma dinâmica de relações. Neste 

sentido, abordando o território para além da sua topografia natural, a autora destaca que  

 
Território é mais do que um lócus, no sentido de definição de um lugar, não é algo estático como 
um endereço ou uma nominação. Ainda que estes atributos façam parte do território, sua 
caracterização ocorre por vivências, significados e relações que constroem identidades 
individuais e coletivas. (SPOSATI, 2013, p.6) 
 

Sob esta ótica, território remete a mobilidade, a um espaço de vivência e convivência, é onde se 

operam um conjunto de forças e dinâmicas, que envolvem um processo de apropriação por parte de 

todos os sujeitos envolvidos e expressa seus diferentes usos. No território se concretizam as discrepâncias 

de cidadania entre os homens, se reconhece a existência de diferentes condicionamentos políticos, 

econômicos, sociais e culturais, que salientam a diversidade em sua composição demográfica e expõem 

as relações de poder.  

Conceituar território, para Santos (2014), envolve a compreensão de um conjunto de objetos com 

os quais trabalhamos, circulamos e moramos além de se considerar os aspectos simbólicos, como a 

linguagem regional, por exemplo, o que caracteriza a cultura territorial. O valor de cada um é atribuído 

conforme sua localização territorial. Seu valor é construído e desconstruído, sua cidadania ganha mais ou 

menos valor conforme o lugar onde está, conforme o território em que está. Assim, territórios que 

significariam espaço de troca, de pertencimento, de construção cultural, se tornam base de acirramento 
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das contradições entre as classes sociais, tendo o Estado neoliberal e o modo de produção capitalista 

enquanto seus principais agentes. 

Neste sentido, o autor salienta que a cidade é vista e utilizada de diferentes formas pelos seus 

moradores, alguns com alta mobilidade, outros com nenhuma. Para os sujeitos constantemente colocados 

à margem da sociedade, dadas suas condições materiais e territoriais, a cidade se torna impalpável, se 

impondo através de signos desencontrados, agindo para limitar e não facilitar, tornando as classes 

subalternas impotentes diante da configuração social disposta. 

Diante do crescimento explosivo das cidades, eclodem as desproteções sociais e a cidadania 

incompleta. Aos pobres, obrigados a sobreviver mediante a negação de seus direitos, resta habitar as 

periferias, viver sem equipamentos sociais, pagar preços extorsivos caso necessitem acessar algum serviço, 

esperar pacientemente por alguma saída ou ação de ordem pública. A liberdade é inexistente, assim como 

o sonho e a possibilidade de superação das condições de vulnerabilidade as quais estão sujeitos 

cotidianamente. A cidadania não existe em territórios onde a pobreza já foi naturalizada, assim como é 

inexistente a acessibilidade, a mobilidade, o acesso a serviços públicos, a renda, ao transporte e a tantos 

outros fatores essenciais ao bem-estar social e econômico. 

 

Expansão urbana: o território como palco de exclusão 

 Considerando que o valor do homem e da cidadania varia de acordo com o território em que 

ocupa, a lógica territorial vigente no Estado capitalista tende a ser operacionalizada de modo a excluir do 

seio dos centros urbanos a massa trabalhadora, estigmatizando os sujeitos conforme estão dispostos em 

seus territórios, os segmentando estrategicamente em prol da expansão urbana, onde o lugar que lhes é 

destinado não deve estar “às vistas” da burguesia. 

 Rolnik (1999) afirma que se tivesse que apontar apenas um elemento comum e forte que defina 

as cidades brasileiras – distintas historicamente e regionalmente – este seria a existência e permanência 

dos profundos contrastes “entre condições urbanas radicalmente distintas convivendo, muitas vezes 

conflitando, no interior da mesma cidade.” (ROLNIK, 1999, p.100) 

 Assim, a explosiva e crescente expansão dos centros urbanos vem para reforçar a exclusão e as 

contradições que atingem determinada população, que tem no território a representação da negação de 

direitos e a restrição no acesso à cidade. 

 Koga, Ramos e Nakano (2008, p.18) apontam que disputas territoriais têm estruturado o território 

brasileiro em escalas regionais e intraurbanas em uma mesma cidade. Como consequências deste 

processo, o aprofundamento da exclusão social e das expressões da questão social são postas em 

evidência, assim como as vulnerabilidades sociais das massas populares. 

 Nesta perspectiva, Santos (2014) reitera que o território é usado como palco de ações isoladas e 

expressa o interesse conflitante de atores isolados. O território é uma das principais causas de 



 

 
225 

desigualdade entre os homens e as instituições, já que ao invés de fortalecer a cidadania e igualar os 

cidadãos, atua perversamente na criação de uma cidadania desigual em função do lugar em que cada 

sujeito ocupa geograficamente. 

 Desta forma, as desigualdades sociais são, a priori, desigualdades territoriais (Santos, 2014), têm 

origem no lugar onde cada um se encontra. Porém, a realidade territorial acaba sendo desconsiderada no 

que tange o acesso a direitos. Os sujeitos precisam ser olhados conjuntamente a seu território, 

independentemente de onde estejam, para que seja possível reduzir as discrepâncias ocasionadas pela 

exclusão territorial. 

 Para ROLNIK (1999)  

Os territórios excluídos constituíram-se à revelia da presença do Estado — ou de qualquer esfera 
pública — e, portanto, desenvolvem-se sem qualquer controle ou assistência. Serviços públicos, 
quando existentes, são mais precários do que em outras partes das cidades; trabalhar nessas áreas 
muitas vezes é visto pelos funcionários públicos como "castigo". Mais do que isso, viver 
permanentemente sob uma condição de privação de necessidades ambientais básicas faz os 
habitantes se sentirem como se suas vidas tivessem pouco valor. (ROLNIK, 1999, p.107) 

A autora ainda esclarece que o conceito de exclusão territorial  

(...) foi construído procurando superar as dificuldades de leitura dos índices tradicionais de 
porcentagem de cobertura de infra-estrutura e indicadores gerais de condições de domicílios que, 
não territorializados, deixam de revelar uma imagem fiel das diferenças de condições urbanas no 
interior de um município. Cruzando os indicadores, poderemos esboçar mais claramente um 
quadro de onde a urbanização é "completa", e onde ela é precária ou incompleta por qualquer 
razão. Este indicador pode também contribuir para medirmos a segregação urbana, cruzando-o 
com dados de renda familiar, renda de chefes de família, cor e outras variáveis econômicas e 
sociais. (ROLNIK, 1999, p.101) 

Neste sentido, compreender a exclusão territorial implica ir além do que mostram os índices 

positivos de crescimento urbano, visto que por muitas vezes os indicadores levantados nos municípios 

não refletem as condições de vida da população e as particularidades do seu cotidiano e dos seus 

territórios. Assim, se torna possível visualizar as disparidades sociais e econômicas que compõem a 

segregação urbana, além de se evidenciar a não chegada dos serviços públicos a estes territórios, já que o 

Estado os torna invisíveis. 

Saglio-Yatzimirsky (2009, p.219), ao discutir o crescimento urbano das grandes metrópoles da 

Índia e do Brasil nos últimos 50 anos e suas respectivas reestruturações econômicas, aponta que é possível 

comparar tais elementos com a aceleração das desigualdades e da exclusão social. Para a autora, estas 

dinâmicas se objetivam, por um lado, na forma de reorganização do território urbano e na multiplicação 

dos conflitos entre pobres e a população com renda média e alta, e por outro, entre as zonas urbanizadas 

e áreas de proteção ambiental. 

Vale salientar que os objetivos do Estado e das elites brasileiras se convergem no que diz respeito 

a polarização territorial. Aqui, a ideia é justamente favorecer uma pequena parcela da população em 

detrimento da outra grande parte – cada vez mais empobrecida e excluída dos planos de expansão dos 

centros urbanos.   
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Maricato (2011, p.122) nos lembra que o urbanismo brasileiro não visa qualquer 

comprometimento com a realidade concreta, mas sim com uma ordem que está relacionada a apenas uma 

parte da cidade. Assim, ideias que aparentam estar fora do lugar estão justamente no seu devido lugar, 

isto porque se aplicam aquela parte da sociedade que irá se beneficiar com a urbanização, reafirmando e 

reproduzindo as desigualdades e os privilégios. 

Desta forma, os detentores do poder econômico e político é que ditam as regras da sociabilidade 

burguesa, onde rege a pobreza e a exclusão – e estas não são fruto de uma fatalidade. O pacto realizado 

entre as elites e governantes atribuem invisibilidade às demandas das classes subalternas, os colocando a 

mercê de suas decisões. A ascensão do Estado neoliberal após os anos 1990, juntamente ao crescimento 

das cidades, destina aos mais pobres o fardo dos estigmas, as moradias precarizadas, um mercado de 

trabalho cada vez mais flexível e o acesso a serviços públicos por meio de critérios que obedecem a 

seletividade e focalização.  

Assim as diferenças entre populações que pertencem a uma mesma cidade se tornam cada vez 

mais latentes, onde o território tem papel fundamental no lugar e valor do indivíduo na sociedade: “Cada 

homem vale pelo lugar onde está: o seu valor como produtor, consumidor, cidadão depende de sua 

localização no território” (SANTOS, 2014). 

 

Retratos da exclusão territorial 

 Se a exclusão territorial se torna evidente conforme as cidades se expandem, não somente a 

disposição geográfica dos territórios impacta nas condições de desigualdade, mas as condições das 

moradias nestes territórios têm igual ou maior relevância ao percebermos os retratos desta exclusão: as 

periferias, as favelas e as ocupações sofrem ainda mais as consequências da segregação territorial 

orquestrada pelo Estado brasileiro. 

 O cenário das moradias irregulares é ainda mais perverso dado a criminalização destes territórios 

e de seus habitantes, o que reforça sua condição de exclusão e os torna visíveis ao olhar público somente 

perante aspectos negativos.  

 Assim, a participação desta parcela da população na vida em sociedade se dá primordialmente por 

sua condição de excluída: a inclusão dos sujeitos no mercado de trabalho, no acesso à educação, saúde, 

habitação, mobilidade ou assistência social, por exemplo, ocorre por intermédio da exclusão – a realidade 

territorial, neste caso, não vem para contribuir no desenvolvimento de ações condizentes com as 

necessidades desta população ou para incluí-los como sujeitos de direitos na sociedade. O que se verifica 

é justamente o oposto: a cidade os aparta, os condena aos estigmas e os atribui a total responsabilidade 

pelo provimento de suas necessidades – as pessoas são punidas ou privilegiadas conforme os territórios 

que habitam. 
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 Rolnik e Cymbalista (2000) destacam que  

Em geral, a população de baixa renda só tem a possibilidade de ocupar terras periféricas – muito 
mais baratas porque em geral não têm qualquer infra-estrutura – e construir aos poucos suas 
casas. Ou ocupar áreas ambientalmente frágeis, que teoricamente só poderiam ser urbanizadas 
sob bases muito mais rigorosas, exatamente o inverso do que acaba acontecendo. Esse 
comportamento não é exclusivo dos agentes atomizados do mercado informal: a política urbana 
e habitacional tem reforçado a tendência de expulsão dos pobres das áreas mais bem localizadas. 
Procurando os terrenos mais baratos e periféricos para a construção de grandes e desoladores 
conjuntos habitacionais. (ROLNIK e CYMBALISTA, 2000, p.3) 

   Conforme os autores, mais uma vez podemos verificar que a real intenção do Estado é reservar 

a cidade às elites burguesas, promovendo políticas de habitação que reservam aos menos favorecidos as 

áreas periféricas, sem nenhuma infraestrutura referente a serviços básicos.  

 Saglio-Yatzimirsky (2009), analisando a realidade das cidades brasileiras, aponta que um de seus 

principais desafios é a proliferação das ocupações precárias, dado o crescimento urbano descontrolado e 

mudanças econômicas que colocaram mais trabalhadores na rede informal e precária de trabalho. “No 

Brasil, o fenômeno de "invasão" e ocupação, com ênfase sobre a ilegalidade, predomina” (Idem, 2009, p. 

220). 

 Assim, a urbanização no Brasil carrega uma dupla significação: por um lado, representa progresso 

e modernização – na perspectiva burguesa – por outro, está carregada de desigualdades sociais, que se 

expressam nas contradições deste processo, típico da globalização que acompanha o movimento do 

capital. 

 Maricato (2011) ainda ressalta outro aspecto da exclusão urbana, que é representada na forma da 

ocupação ilegal do solo: sua inexistência no retrato da chamada “cidade oficial”.  

Ela não cabe nas categorias do planejamento modernista/funcionalista pois mostra semelhança 
com as formas urbanas pré-modernas. (...) Ela não cabe também no contexto do mercado 
imobiliário formal/legal, que corresponde ao urbanismo modernista. Ela não cabe ainda, de 
modo rigoroso, nos procedimentos dos levantamentos elaborados pela nossa maior agência de 
pesquisa de dados, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). E, por incrível que 
pareça, os órgãos municipais de aprovação de projetos, as equipes de urbanistas dos governos 
municipais e o próprio controle urbanístico (serviço público de emissão de alvarás e habite-se de 
construções), freqüentemente desconhecem esse universo. Mesmo nas representações 
cartográficas é de hábito sua ausência. (MARICATO, 2011, p.122). 
 

Além das formas de exclusão que já mencionamos anteriormente, as moradias irregulares também 

são ignoradas quando se trata de representar oficialmente as cidades, como se não fossem parte destas. 

Se estas populações são invisíveis ao poder público e aos órgãos oficiais, qual a possibilidade de se 

tornarem parte da cidade sem que precisem buscar outros territórios? 

Para estes sujeitos a cidade e tudo que ela tem a oferecer não é palpável: sua condição de exclusão não 

permite que se tornem cidadãos, que façam parte de uma cidade que facilite sua mobilidade, propicie o 

acesso as políticas públicas e que não criminalize suas moradias. 
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A ocupação do Campos Verdes 

A fim de relacionar aspectos da realidade vivenciada pela população proveniente da ocupação 

localizada no Jardim Campos Verdes, no município de Cambé / PR, com a crescente exclusão territorial 

que se faz presentes nas cidades, contextualizaremos de forma geral o município, para apresentar a 

ocupação e dados que retratam as dificuldades que nele se apresentam. 

O município de Cambé se localiza na região norte do estado do Paraná, estando próximo a cidades 

como, Rolândia, Bela Vista do Paraíso, Sertanópolis e Londrina, sendo parte da Região Metropolitana de 

Londrina. Dados do Datapedia (2018) indicam que até o ano de 2016, a cidade contava com 104.592 

habitantes. O índice de Gini4 do município, até o ano de 2010, era de 0,42, o que indicava que a 

concentração de renda entre os habitantes apontava para uma menor desigualdade social. Já o IDH-M5 

corresponde a um total de 0,734, o que enquadra o município no nível de alto índice de desenvolvimento 

humano, conforme dados da Prefeitura Municipal de Cambé. 

Ainda segundo informações da Prefeitura, em 2010 a proporção de indivíduos extremamente 

pobres6 era de 1,99%. A proporção de pobres7 equivalia a 3,10% e o percentual de vulneráveis à pobreza8 

correspondia a 13,87%. Ainda com relação ao ano de 2010, dados do Censo/IBGE indicavam 269 

famílias em situação de extrema pobreza em Cambé. Em 2015, no município, cerca de 17 mil pessoas 

estavam com renda familiar per capita até um salário mínimo, correspondendo a 16,2% da população 

total projetada pelo IBGE para 2017. Na faixa de 1 a 2 salários mínimos, eram 8.824 pessoas (8,4%) e, 

entre 2 e 3 salários mínimos per capita, 2.790 pessoas (2,5%). 

Segundo informações que compõem a Revisão do Plano Diretor Municipal de Cambé – PR 

(2017), o município apresenta um IVS9 – Índice de Vulnerabilidade Social – de 0,195, o que se enquadra 

 
2 O Índice de Gini é um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a diferença entre os 
rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de total 
igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e 1 significa completa desigualdade de renda. 
3 O IDH-M é obtido pela média aritmética simples de três subíndices, referentes às dimensões Longevidade (IDH-
Longevidade), Educação (IDH-Educação) e Renda (IDH-Renda). Seu valor varia de 0 a 1(quanto mais próximo do 1 melhor 
o desempenho), sendo considerado alto de 0,700 a 0,799, e muito alto a partir de 0,8. É calculado com base nos dados dos 
Censos Demográficos. 
4 Proporção de extremamente pobres: Proporção dos indivíduos com renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 70,00 
mensais (13,7% do salário mínimo), em reais de agosto de 2010. O universo de indivíduos é limitado àqueles que vivem em 
domicílios particulares. 
5 Proporção dos indivíduos com renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 140,00 mensais (27,5% do salário mínimo), 
em reais de agosto de 2010. O universo de indivíduos é limitado àqueles que vivem em domicílios particulares permanentes. 
6 Proporção dos indivíduos com renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 255,00 mensais (50% do salário mínimo), 
em reais de agosto de 2010, equivalente a 1/2 salário mínimo nessa data. O universo de indivíduos é limitado àqueles que 
vivem em domicílios particulares permanente. 
7 O Índice de Vulnerabilidade Social – IVS – foi desenvolvido a partir de indicadores do Atlas de Desenvolvimento Humano 
(ADH) do Brasil. Ele conta com três dimensões – IVS Infraestrutura Urbana; IVS Capital Humano; e IVS Renda e Trabalho 
– com o objetivo de identificar as vulnerabilidades de oferta de bens e serviços públicos num território, numa perspectiva que 
vai além do reconhecimento da pobreza entendida apenas como insuficiência de recursos monetários (Cambé, 2017). 
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na classificação de índice muito baixo10, apresentando números melhores que os índices referentes ao 

estado do Paraná (0,252) e do Brasil (0,326). 

Ainda que os índices não coloquem o município de Cambé em condições de grandes 

desigualdades sociais, sabemos que os números referentes à realidade das cidades tendem a escamotear 

as particularidades dos microterritórios que a compõem. Por muitas vezes indicadores que representam 

dados gerais e oficiais da população e da estrutura dos territórios não correspondem ao que é vivenciado 

no chão destes.  

Quando analisamos o Jardim Campos Verdes, o bairro se divide entre 172 famílias que foram 

atendidas com moradias regularizadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida – no ano de 2014 – e entre 

terrenos e moradias sem regularização fundiária, totalizando 204 famílias que compõem a ocupação.  

Desse total, foram entrevistadas 167 famílias que fazem parte desta ocupação, onde muitas delas estão 

no bairro desde o início da sua formação, que se deu por volta dos anos 2000. 

A partir do diagnóstico social, elaborado com o objetivo de subsidiar o processo de regularização 

fundiária das moradias oriundas da ocupação junto a COHAB-LD11, identificamos que o bairro apresenta 

diversas situações de vulnerabilidade social. As famílias deste território vivem a margem da cidadania e 

da cidade: o acesso ao emprego e renda, a saúde, educação e transporte se dão de forma precária, 

ressaltando a condição de exclusão a qual estão submetidos. Exclusão esta que se materializa no território 

de vivência e que transborda para fora dele, seja através da indignidade que caracteriza as moradias, seja 

pela dificuldade de acesso a direitos sociais mínimos, o que via de regra exige sempre grandes 

deslocamentos. Assim, a exclusão territorial destes sujeitos tem, em primeiro lugar, ligação com a 

localização geográfica em que se encontram e, em segundo, com a forma – tida como ilegal pelo Estado 

– em que estão inseridos no território: dois aspectos que os retiram perversamente a possibilidade do 

direito a cidade. 

Embora o município de Cambé conte com uma rede de serviços que contemple as principais 

políticas públicas – educação, saúde, assistência social, por exemplo – os que habitam o Jardim Campos 

Verdes têm grande dificuldade em acessar os equipamentos sociais desta cidade. Para começar, o bairro 

está localizado na divisa com o município de Londrina / PR, o que faz com que a população esteja mais 

propensa a demandar serviços no município vizinho do que na sua própria cidade de origem. Em segundo 

lugar, um território que apresenta tantas desigualdades sociais e que vem sendo ocupado há pelo menos 

18 anos continua invisível às políticas públicas: o fardo da moradia irregular, neste caso, é pesado. 

O diagnóstico social subsidia a exclusão territorial a qual nos referimos. Este é composto de vários 

indicadores referente a renda, condições de moradia, saneamento básico, saúde, educação e trabalho, por 

 
8 O IVS é um índice que varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo a 1, maior é a vulnerabilidade social de um município: até 
0,200 = vulnerabilidade muito baixa; de 0,201 a 0,300 = vulnerabilidade baixa; de 0,301 a 0,400 = vulnerabilidade média; de 
0,401 a 0,500 = vulnerabilidade alta; de 0,501 a 1 = vulnerabilidade muito alta (Cambé, 2017). 
11 Companhia de Habitação de Londrina.  Os terrenos que ainda estão em situação irregular do Jardim Campos Verdes são 
de propriedade da COHAB-LD.  
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exemplo. Considerando que não nos cabe, neste momento, utilizar todas as informações coletadas, 

trataremos somente de alguns dados que contribuam com a discussão proposta. 

Do total, mais da metade das famílias que residem no bairro não possuem o título de propriedade, 

o que demonstra a situação de ilegalidade que permeia esse território. O Campos Verdes surgiu como 

alternativa pela falta de políticas públicas no âmbito da habitação. Ermínia Maricato, em seu artigo “As 

dimensões da tragédia urbana” (2002), diz que o crescimento urbano se dá de forma ilegal e que muitas 

vezes – como foi no Campos Verdes – com incentivo e apoio do governo local: neste caso com a 

permissão da COHAB-LD, que encaminhava famílias do município de Londrina / PR para essa 

ocupação. 

Embora o bairro tenha recebido investimentos públicos, ainda permanece precário o acesso e 

utilização dos serviços públicos existentes, considerando a distância, entraves, limites físicos e espaciais 

de transporte.  

Considerando a região do entorno do Jardim Campos Verdes, a maior parte dos equipamentos 

que atendem a população desse território são da Região do Novo Bandeirantes, que está há mais ou 

menos 3 km de distância, com destaque para a Unidade Básica de Saúde, a qual atende 46% dessa 

população. Percebemos nas respostas das famílias que 11% utilizam os serviços de saúde de Londrina.  

 

Gráfico 1: Unidades Básicas de Saúde 

 

Fonte: Diagnóstico social/ITEDES (2018) 

 

Considerando que o Jardim Campos Verdes não conta com uma unidade mais próxima do que a 

Bandeirantes, se evidencia a dificuldade de acesso dessa população na política de saúde, tanto pela 

distância quanto pelo não reconhecimento das demandas do território, que poderiam ser atendidas 

através de ações descentralizadas. 

O gráfico 2 identifica um dado ainda mais expressivo da exclusão territorial vivenciada pelos 

moradores da ocupação: a dificuldade de mobilidade urbana. O diagnóstico social ressalta, mais uma vez, 
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que esta população somente se vê incluída como usuária do transporte público – e da cidade – ao se 

distanciar do seu território. Conforme os dados coletados, a maioria dos entrevistados se declarou usuário 

do transporte coletivo, afirmando que utiliza as linhas de ônibus que circulam pelo município de 

Londrina. Vale ressaltar que, para chegar até um local em que possam embarcar nos ônibus, as famílias 

percorrem longas distâncias por meio de íngremes caminhos, já que o município de Cambé também não 

reconheceu as demandas do bairro relacionadas ao transporte público e esta continua sendo uma das 

principais reivindicações desta população. 

 

Gráfico 2 – Usuários de transporte coletivo 

 

Fonte: Diagnóstico social /ITEDES (2018) 

 

Conforme o gráfico 3, somente 23 de um total de 167 famílias afirmam que possuem crianças 

matriculadas em creches, que estão localizadas há mais de 3 km desse território, enquanto 91 famílias não 

acessam este serviço. Considerando que as famílias da ocupação são compostas por sujeitos em idade 

escolar, acessar a política de educação se faz fundamental. Porém, os números indicam mais um aspecto 

da exclusão vivenciada por esta população, pois a inclusão nesta política se mostra incompleta e precária, 

mostrando que a educação infantil é um privilégio de poucos. Além disso, um outro agravante acompanha 

este cenário: as mulheres, muitas na condição de chefes de família e, portanto, principais responsáveis 

pelo cuidado doméstico e familiar, se veem privadas da possibilidade de acesso ao mercado de trabalho 

e a renda. Desta forma, a maioria das famílias acaba por não atingir condições dignas de sobrevivência, 

tendo que enfrentar sozinhas as adversidades do cotidiano.  

Cabe ressaltar aqui que há dentro desse território a construção de um Centro de Educação Infantil 

para o atendimento dessa demanda, iniciada em 2015. Por ocasião do levantamento (2018), identificamos 

a paralização dessa obra, sem data de previsão de sua finalização, o que demonstra o descaso com essa 

população.  
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Gráfico 3 – Educação infantil 

 

Fonte: Diagnóstico social /ITEDES (2018) 

 

O único equipamento público presente nesse território é o Centro de Referência de Assistência 

Social – CRAS, sendo expressivo o número de famílias (59%) atendidas por essa política, dado esse 

demonstrado no gráfico abaixo.   

 

Gráfico 4: Famílias atendidas pelo CRAS 

 

Fonte: Diagnostico social /ITEDES (2018) 

 

A aspereza do cotidiano que permeia a ocupação do Jardim Campos Verdes de Cambé / PR nos 

indica que a expansão da cidade não chega da mesma forma a todos os territórios. Quando se trata das 

periferias, das ocupações e dos conjuntos habitacionais construídos para apartar as populações – embora 

constituam uma política pública de habitação – o contexto é ainda mais perverso, pois a exclusão 

territorial se torna incontestável, se desdobrando em vários aspectos dada a acentuação do desemprego 

e do trabalho informal. 

Em um Estado onde cidadão e consumidor são confundidos e tidos como sinônimos, o acesso 

ao lazer, a saúde, a educação e a moradia são idealizados e vistos enquanto privilégios. Se tornam 

conquistas individuais ou de grupos habitantes de territórios específicos. Santos (2014) analisa que o lugar 

do cidadão fica cada vez menor, onde até a vontade de se tornar cidadão vai se tornando reduzida. 
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Koga (2013, p.37) nos aponta outro aspecto que podemos facilmente identificar no cotidiano da 

população oriunda das moradias irregulares, que são as estratégias utilizadas para acessar um serviço, 

programa ou benefício. Neste sentido, a autora ressalta que se torna comum a tendência em burlar 

comprovantes de residência, por exemplo, quando as famílias acabam requisitando comprovantes de 

amigos ou parentes para ter a chance de acessar um direito. Assim, a rigidez e as formalidades acabam 

por representar outra forma de penalização e gerar a grande incidência de estratégias informais de acesso 

às políticas públicas. 

A autora ainda reitera que 

Essas e outras diversas estratégias, na realidade, já compõem o complexo cotidiano de luta dos 
cidadãos residentes em territórios que, do ponto de vista da urbanidade, são considerados 
também informais, pela ausência de regularização fundiária. (KOGA, 2013, p. 38) 
 

Sob este ângulo, podemos afirmar que a informalidade se torna uma condição de sobrevivência, 

seja porque faz parte da formação dos territórios, seja porque se torna condição para acessar direitos 

sociais básicos. Assim, a (não) regularização fundiária acaba por determinar se os sujeitos podem ou não 

abrandar as desigualdades ditadas pelo Estado e pela organização das cidades. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A cidade não se mostra a mesma a todos seus atores. Conforme discutimos anteriormente, o valor 

de cada sujeito tende a variar conforme o território em que habita. Logo, o peso do território também se 

mostra determinante quando se trata de acessar as políticas públicas, considerando que a população 

necessita lidar com as barreiras impostas pela expansão urbana para exercer seus direitos. 

Desta forma, as cidades, que se expandem no Estado brasileiro sob a égide da ideologia do 

mercado, se colocam sempre a favor das necessidades da burguesia. Em contrapartida, as desigualdades 

sociais se tornam cada vez mais latentes, dada a tendência de expulsão das classes subalternas para as 

extremidades das cidades, já que o acesso aos centros urbanos se baseia primordialmente no quesito 

desenvolvimento econômico.  

Assim, o arranjo territorial explicita as grandes contradições fomentadas pelo Estado, que cada 

vez mais volta seus investimentos aos objetivos das elites empresariais. Este elemento, junto ao cenário 

de crescente desemprego e flexibilização do mercado de trabalho, privatização dos serviços e retração do 

Estado no que diz respeito as políticas sociais, empurra a massa trabalhadora à informalidade, que passa 

a se tornar característica comum da vida cotidiana. Tal informalidade equivale a ilegalidade quando se 

trata das condições de moradia de uma parcela da população, obrigada a viver nas periferias e nas 

ocupações, tantas vezes denominadas “invasões”. 

Estes “invasores” são os excluídos da cidade, são os que, conforme vimos, nem constam nos 

chamados dados oficiais dos municípios. A exclusão territorial, para eles, é perversa e se mostra no 

cotidiano: na falta de serviços de públicos, nas dificuldades de mobilidade, na criminalização de seus 
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territórios, nas condições indignas de moradia, na adoção de estratégias para acessar direitos, na 

invisibilidade do Estado. Rolnik (1999, p.108) destaca que “assentamentos irregulares ou ilegais não têm 

o mesmo direito à infra-estrutura e a serviços que a cidade legal”. 

Santos (2014) salienta que triunfa no Estado brasileiro uma filosofia de vida que privilegia os 

meios materiais e prega o egoísmo como lei superior, já que o objetivo final é a sonhada ascensão social. 

Desta forma, a busca pela efetivação do cidadão dá lugar ao consumidor, que não se opõe ao ser 

denominado usuário. 

Faz-se necessário considerar as particularidades dos territórios, principalmente quando se trata 

das ocupações, para propor uma cidade mais inclusiva, alcançável a todos os grupos sociais, a fim de que 

a rede de bens e serviços se mostre acessível, não sendo apenas privilégio de poucos. 
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IDENTIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS E A 
DEFESA DE TERRITÓRIOS NO SUDOESTE 

DO PARANÁ 

 
 

Juliana Castilho Bueno12; Deise Regina Elias Queiroz13; Angela Maria 
Endlich14 

 

INTRODUÇÃO 

 A região Sudoeste paranaense sempre viveu em uma constante luta por territórios, desde o século 

XVII quando passou pelo processo de formação de vilas que atraiam população para a região, como 

resultado do movimento tropeiro que caminhava do Sul a Sudeste brasileiro levando o gado que se 

tornaria alimento para a região das Minas durante o grande ciclo minerador. Sabendo que ela somente 

passou a fazer parte do estado do Paraná no início do século XX, como resultado da Guerra do 

Contestado, movimento social de disputa pela terra de caráter internacional e nacional. 

 O conflito citado acima não foi suficiente para delimitar espaços na Região do Contestado 

paranaense. Em meados do século XX, o sudoeste presenciou um conflito interno de luta pela terra, 

denominado de Revolta dos Posseiros, e pode ser apontado como um dos fatores responsáveis pela 

configuração espacial da localidade, sendo elas, na grande maioria, em pequenas propriedades, que 

predominam o trabalho familiar.  

 É relevante compreender o território como um espaço, que envolve questões físicas, sociais, 

econômicas e culturais. Reivindicar e apropriar-se de uma espacialidade permite adquirir as riquezas e 

possibilidades que nela estão inclusas. 

 As extensões territoriais podem se configurar em diversos nomes, sendo eles: municípios; 

pequenas, médias e grandes cidades; regiões metropolitanas, estados, países, dentre outros. Sendo de 

importância para os objetivos do presente trabalho a identificação dos municípios da região sudoeste 

paranaense, através de metodologias de trabalho científicos utilizados por outros autores em outras 

regiões, que podem ser realizadas comparatibilidade com a referida, levando em consideração  número 

de habitantes e estabelecimentos comerciais terciários. 

 Outro aspecto importante a ser pontuado é a territorialidade. Levando em consideração o que 

abordamos até o momento, podemos perceber que o território é o aspecto físico de determinada 
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localidade, contudo a territorialidade é muitas vezes o que mantém as lutas e as reivindicações dessas 

localidades, pois ela compreende aspectos construídos por um povo em um determinado espaço e tempo. 

 Lutar, reivindicar e defender territórios municipais para que permaneçam autônomos e não sejam 

anexados a localidades maiores, vai além da defesa do aspecto físico, diz respeito a heranças sociais e 

culturais do mesmo, como já foi salientado, a territorialidade, visualizando sua importância de existência 

e permanência.    

 

Caracterização da área de estudo 

 Desde 2008, com a aprovação da Lei Estadual nº 15.825, o território paranaense passou a ser 

dividido em regiões, que tende através do processo de divisão apresentarem características comuns. 

Sendo assim para o presente trabalho faremos uso da Região Sudoeste do estado que pode ser observado 

na Figura 1. 

 

Figura 1: Mapa de localização da Região Sudoeste Paranaense em 2018. 

 

 

 A escolha da Região Sudoeste do estado do Paraná ocorreu devido ao fato de nela ter acontecido 

constantes disputas e lutas territoriais, que resultaram na configuração que pode ser observada. 

Atualmente a região esta dividida em 42 localidades, que podem ser classificadas, através de critérios 

metodológicos, entre municípios, pequenas e médias cidades.  

 

Os conflitos e lutas por territórios 

Tendo em vista que essa região vivia em um mártirie, e a fome e pobreza faziam parte da realidade 

daquela localidade, eclodiu então a denominada de Guerra do Contestado que envolvia disputas 

internacionais e nacionais pelo território.  



 

 
238 

Nos momentos que antecediam e desencadearam o conflito, “[...], a Argentina alegava possuir plenos 

direitos sobre o território. Iniciou-se a chamada “Questão de Palmas”, ou mais conhecida entre os 

argentinos como La Cuestión de Missiones, na qual a Argentina reivindicava a posse de parte dos atuais 

territórios do Paraná e Santa Catarina. [...] 1895, o território em litígio foi incorporado ao Brasil”(PRIORI 

[et al.], 2012). 

 O arbitramento não pôs fim às disputas travadas nessa região e os confrontos continuaram 

durante a segunda década do século XX. Nesse período iniciou-se um litígio territorial nacional entre os 

estados do Paraná e Santa Catarina por 48.000km², que ficou conhecido como Contestado. Paralelamente 

a essa disputa, desenvolveu-se na área um conflito messiânico que causou a morte de milhares de pessoas 

entre os anos de 1912 e 1916. Após o fim desse conflito a questão territorial foi decidida judicialmente. 

(PRIORI [et al.], 2012). 

  Não foi, apenas a Guerra do Contestado, o suficiente para delimitar os territórios do Sudoeste, 

a Região passou em meados do século XX pela Revolta dos Posseiros, resultado do processo de 

expropriação da terra dos colonos ou posseiros ocasionado pelas companhias imobiliárias designadas 

pelo estado que realizarem a movimentação de compra e venda dos lotes, como resultado da lei de Terras 

de 1850. Como forma de reivindicação, os expropriados decidiram lutar com as armas que tinham e as 

consequências foram catastróficas. Diante do grau do conflito, o Estado designou um órgão responsável 

Getsop, responsável por uma divisão espacial em pequenas propriedades, o que a diferencia a região com 

relação ao estado e que a configura, em sua grande maioria, no trabalho familiar. 

 

Municípios: identificação e classificação 

 O município pode ser considerado como a institucionalização formal da escala local no Brasil. 

Em outros países podem existir outras instituições, mas sempre haverá alguma similar ou equivalente, 

como por exemplo o caso das comunas na França. Quanto à cidade é preciso que existam algumas 

características que nem sempre estão em todas as sedes municipais ou pequenas aglomerações. Podemos 

assinalar que, concretamente, existem mais municípios do que cidades, já que muitas sedes não poderão 

ser consideradas como tal. (ENDLICH, 2017) 

 É preciso considerar que existem essas três possibilidades quanto a essa atividade comparativa 

que é classificar e enquadrar uma localidade quanto ao seu tamanho: demográfico, territorial e funcional. 

(ENDLICH, 2017) 

 Como podemos observara trilha conceitual e de definição das pequenas cidades. Endlich (2017)  

Adequando os critérios para a região estudada poderiam ser reunidos os critérios 
demográficos (mínimo de 5 mil habitantes) e o número de estabelecimentos terciários 
existentes em cada município (igual ou maior que cinquenta estabelecimentos) para se 
considerar a existência de uma cidade no seu limiar mínimo. O limiar máximo seria de 
50 mil habitantes e até oitocentos estabelecimentos terciários.  (ENDLICH, 2017, p.43)  
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 Levando em consideração os conceitos para definição de pequenas cidades, consideramos no 

linear conceitual para classificação de municípios todas as localidades que não atingirem o mínimo de 5 

mil habitantes e 50 estabelecimentos terciários. Tendo em vista esses critérios, podemos pontuar que 

existirão maior quantidade de municípios em relação a cidades. 

  

Municípios e a defesa de seus territórios 

 Como podemos notar, as Regiões Oeste de Santa Catarina e Oeste e Sudoeste do Paraná, onde 

mais tarde foi criado o Território Federal do Iguaçu, estiveram quase sempre envolvidas em disputas 

territoriais. (PRIORI [et al.], 2012). 

 É de possível percepção que os territórios correspondem a uma importante riqueza, ter seus 

domínios referem-se a possuir tudo o que neles estão inclusos. Dominar territórios sempre foi para a 

humanidade sinônimo de poder, tendo em vista que todas as possibilidades que nele fazem parte. Os 

territórios são de pertencimento de um povo por um determinado período o que da margem a 

reivindicações. 

 Os territórios têm suas territorialidades, que são responsáveis pelo linear e composição de 

determinadas paisagens, segundo Santos (1991): “A paisagem é história congelada, mas participa da 

história viva. São as suas formas que realizam, no espaço, as funções sociais.”  

 O conhecimento da paisagem supõe a inclusão de seu funcionamento no funcionamento global 

da sociedade. A paisagem é testemunha da sucessão dos meios de trabalho, um resultado histórico 

acumulado. O espaço humano é a síntese, sempre provisória e sempre renovada, das contradições e da 

dialética social. (SANTOS, 1991) 

 Enquanto simples materialidade, nenhuma parte da paisagem tem, em si, condições de provocar 

mudanças no conjunto. Conforme nos indicou Isac henko (1975, p. 635) “mesmo se todos os 

componentes da paisagem estão, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente relacionados, uma 

alteração verificada em uma dada relação não pode ‘automaticamente’ e ‘sem delongas’ afetar, na mesma 

proporção, todas as partes do sistema”. Aliás, as mudanças são sempre conjuntas e cada aspecto ou parte 

é apenas uma peça, um dado, um elemento, no movimento do todo. (SANTOS [et al.], 1991, p.69) 

 Um outro geógrafo que se deteve longamente sobre a questão foi Pierre Gourou (1973), para 

quem “o homem, esse fazedor de paisagens, somente existe porque ele é membro de um grupo que em 

si mesmo é um tecido de técnicas”. Os fatos humanos do espaço teriam de ser examinados em função 

de um conjunto de técnicas. Ele divide as técnicas em dois grandes grupos: técnicas da produção e 

técnicas de enquadramento. (SANTOS [et al.], 1991, p.19) 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 Com intuito de realizar um dos objetivos do presente trabalho de identificar municípios, foram 

realizados levantamentos bibliográficos capazes de classificar municípios na Região Sudoeste. Os 
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materiais das pesquisas quantitativas coletados foram fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), a 

principal fonte foram os cadernos municipais elaborados no ano de 2010 e 2016. 

 Com base em autores que já realizaram trabalhos científicos com um caráter de compatibilidade 

que pode ser desenvolvido para a referida região, construímos um parâmetro para identificarmos apenas 

os municípios e separá-los das demais localidades obedecendo a regra que pode ser visualizada na Figura 

2. 

Figura 2: Tabela de classificação dos municípios do Sudoeste em 2018. 

CLASSIFICAÇÃO 
HABITANTE ÁREA 

URBANA 

ESTABELECIMENTOS 

TERCIÁRIOS 

MUNICÍPIOS < 5.000 < 50 

 

 Para melhor visualizar, foi feito um levantamento em planilha das localidades que pertencem à 

classe dos municípios, contendo nome, população total de 2010 e 2007, população urbana em 2010, 

número de estabelecimentos terciários, data de fundação ou emancipação política, macrorregião que 

pertence, índice de perda ou ganho populacional, e por fim, número para serem identificadas no mapa 

posteriormente. 

 Para confecção dos mapas que permeiam a discussão foi utilizado como ferramenta o Softwares 

Qgis (QuantunGis) na versão 2.18.20, dessa maneira, também pudemos fazer uso da ferramenta visual 

para identificar municípios e suas datas de emancipação, assim como a localização daqueles que 

apresentam índices populacionais negativos. 

 Por fim é realizada uma correlação de dados com embasamentos científicos que defendem a 

autonomia de municípios, para que possa ser alcançados os objetivos do trabalho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O primeiro passo para os resultados e discussões do presente trabalho, coincidiu na organização 

da planilha como pode ser observada na Figura 2.  

A organização da planilha nos permite observar visualmente os resultados e colabora para a 

construção de mapas. Como poder ser visualizado na Figura 4. 

Através das pesquisas, podemos perceber que a região sudoeste é composta por 42 localidades, sendo 

que 21 destes, ou seja 50% das localidades são apenas municípios devido aos critérios abordados para 

sua identificação, tendo quantidades de habitantes na área urbana menor que 5 mil habitantes e menos 

que 50 estabelecimentos terciários.  
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Figura 3: Tabela de seleção dos municípios do Sudoeste do Estado dom Paraná em 2018. 

 

  

 Quando analisamos a quantidade de município e suas datas de fundação ou emancipação política, 

percebemos que mais de 50% são da década de 1990, o que corresponde a localidade ser considerada 

jovem. Contudo, entre os 21 municípios temos 7 que tiveram suas datas de fundação na década de 1960, 

fator que pode estar relacionado a revolta dos posseiros e a divisão de terras realizada pela Getsop, esses 

aspectos podem ser observado na Figura 5. 
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Figura 4: Identificação dos municípios da região Sudoeste do estado do Paraná. 

 

 

Figura 5: Municípios emancipados na década de 1990 do Sudoeste do estado do Paraná. 
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 Um fator preocupante que envolvem os municípios do Sudoeste é o índice populacional negativo, 

segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dos 21 municípios, 12 perdem 

população, como podemos visualizar na Figura 6. 

 

Figura 6: Índices de perdas populacionais dos municípios da região Sudoeste do estado do Paraná. 

 

 

 A Figura 6 mostra um fator que precisa de atenção, pois, localidades identificadas apenas como 

municípios, já apresentam baixos números de habitantes e tendem a apresentar menos ainda, o que 

podem ocasionar problemas com relação a receitas e tributos. Problemas esses que podem por me risco 

a autonomia dos municípios.  

 Devido a esse fato, em pesquisas realizadas, podemos perceber que lideranças políticas das 

localidades estão em constantes buscas por parcerias com empresas para se instalarem nos municípios, 

com intuito de atrair ou pelo menos manter os habitantes que ali estão. Como nos referimos 

anteriormente, trata-se de um pertencimento local que permeiam aquela territorialidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Considerando os aspectos desenvolvidos no presente trabalho, pode-se perceber que entre as 42 

localidades da Região Sudoeste do estado do Paraná, foram identificados 21 dentre os parâmetros de 

apenas municípios, cerca de 50% da quantidade total. O foi coletado através de desenvolvimentos de 

pesquisas cientificas permeadas pelo aspecto de habitantes e estabelecimentos terciários, sendo que este 

não ultrapassa 50 e aquele valor inferior a 5 mil. 

 Pode ser percebido pelos levantamentos de dados que mais de metade desses municípios estão 

perdendo população, pois muitas vezes não apresentam números de empregos necessários, ou as 

localidades vizinhas, sendo um pouco maior, oferecem maior número de vagas, tornando-se pontos de 

atração. 
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 As políticas públicas brasileiras, muitas vezes, podem condicionar os municípios, que são 

localidades muito pequenas, a terem dificuldades para o recebimento de verbas e tributos, 

comprometendo alguns serviços locais como o de saúde, e tornando-se motivo para evasão habitacional. 

 Cada localidade além de seu território físico tem sua territorialidade que a torna única. Como foi 

percebido no desenvolvimento do trabalho, muitos dos municípios apenas tiveram sua emancipação da 

década de 1990, uma localidade jovem, porém com aspectos culturais, sociais, históricos e econômicos 

próprios de um povo que ali habita, trata-se não apenas de um espaço físico autônomo, mas de uma 

população que lutou por tal espaço e construiu nele sua própria territorialidade. 

 Para finalizar, não podemos deixar de citar a particularidades da Região Sudoeste paranaense, 

território que já viveu processos de luta pela terra, sejam eles de pertencimento, com a Guerra do 

Contestado, ou de divisão, com o resultado da Revolta dos posseiros.  

 

REFERÊNCIAS 

AMÂNCIO, S. M. Ontem, luta pela terra; hoje, monumento histórico: a revolta dos posseiros no 
Sudoeste do Paraná em suas várias versões. 2009. 178 f. Dissertação (Mestrado em História) – 
Universidade Estadual de Maringá, 2009. 

BOVO, Marcos Clair. COSTA, Fábio Rodrigues. Estudos Urbanos: conceitos definições e 
debates.Unespar. Campo Mourão: Fecilcam, 2017. 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Capacitação configurando 
os eixos de mudança. Brasília: Instituto de Estudos Especiais da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo, 2008. v. 1. 

ENDLICH, Ângela Maria. Cooperações Intermunicipais: alguns aportes. p. 25. Maringá: PGE – 
UEM, 2017. 

FERNANDES, Bernardo Mançano. Movimentos socioterritoriais e movimentos 
socioespaciais.Observatorio Social de América Latina. v. 16, pp. 273-284. Buenos Aires: CLACSO, 
2005. 

FRAGA, Nilson César. CONTESTADO: cidades, reflexos e coisificações geográficas. 
Florianópolis: Ed. Insular, 2006. 

GUIA GEOGRÁFICO PARANÁ. Disponível em: http://www.guiageo-parana.com/mapas.htm. 
Acesso em: 18 de Maio de 2018. 

Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná. Disponível em: 
<http://www.itcg.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=9>. Acesso em: 10 de Maio 
de 2018. 

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Disponível em: 
<http://www.ipardes.gov.br/index.php?pg_conteudo=1&cod_conteudo=25>. Acesso em: 15 de Maio 
de 2018. 



 

 
245 

LOCH, Ruth E. Nogueira. CARTOGRAFIA: Representação, comunicação e visualização de 
dados espaciais. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2006. 

MARTINELLI, Marcelo. Curso de Cartografia Temática. São Paulo: Contexto, 1991. 

MELAZZO, E. S.; NASCIMENTO, P. F. Território: Conceito estratégico na assistência social. 
Dezembro de 2013, Serv .Soc.Rev ., Londrina , V . 16, N .1, P . 66-88, JUL ./DEZ . 2013. 

PERFIL DA REGIÃO SUDOESTE DO ESTADO DO PARANÁ. Disponível em: 
http://www.ipardes.gov.br/perfil_municipal/MontaPerfil.php?codlocal=707&btOk=ok. Acesso em: 
09 de Maio de 2018. 

PLANO CARTOGRÁFICO DO ESTADO DO PARANÁ. In: Instituto de Terras, Cartografia e 
Geologia do Paraná. Curitiba-PR, 2010. Disponível em: 
http://www.itcg.pr.gov.br/arquivos/File/Plano_Cartografico_2010_aprovado.pdf. Acesso em: 10 de 
Maio de 2018. 

PRIORI, Angelo; POMARI, Luciana Regina; AMÂNCIO, Silvia Maria; IPÓLITO, Veronica Karina. 
História do Paraná: séculos XIX e XX. Eduem-UEM, Maringá- PR, Brasil, 2012. 

SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Hucitec, 1996. 



 

 
246 

TERRITÓRIO E PODER: ANÁLISE DAS 
REDES SOCIAIS E DOS GRUPOS POLÍTICOS 

DE IVAIPORÃ/PR 
 
 

Cleiton Costa Denez 
 

 
INTRODUÇÃO 
 

O município de Guarapuava/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 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 Guarapuava, 

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 Guarapuava 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 Guarapuava 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, 
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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 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.  

 

Quando os sociólogos emprestaram esta maneira de representar graficamente as coisas dos 
matemáticos, os mesmo renomearam seus gráficos para "sóciogramas". Os matemáticos 
reconhecem o tipo de telas gráficas pelos nomes de "gráficos dirigidos", "gráficos assinados" ou 
simplesmente "gráficos". Há uma série de variações sobre o tema do sóciogramas, mas todos 
eles compartilham a característica comum de usar um círculo marcado para cada ator na 
população que estamos descrevendo e uma linha para os segmentos entre os pares de atores para 
representar a observação de que existe um empate entre os dois (HANNEMAN, 2001, p. 8). 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados para Hanneman (2001) 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).  
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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.  

 

As abordagens pelo método de bola de neve pode ser reforçada ao selecionar os nódulos iniciais. 
Em diversos estudos, pode ser um ponto de partida natural. Em estudos de energia da 
comunidade, por exemplo, é comum começar as pesquisas de bola de neve com os principais 
executivos de grandes organizações econômicas, culturais e políticas. Enquanto tal abordagem 
vai perder a maioria da comunidade (aqueles que estão "isolados" da rede de elite), essa 
abordagem, provavelmente irá capturar a rede de elite de forma bastante eficaz. (HANNEMAN, 
2001, p. 8).  

 
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, 2001), 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.  

 
O método de bola de neve pode ser particularmente útil para rastrear populações "especiais" 
(muitas vezes pequenos subconjuntos de pessoas misturadas com um grande número de outros 
atores). Redes de negócios de contato, elites da comunidade, subculturas desviantes, ávidos 
colecionadores de selos, redes de parentesco e muitas outras estruturas podem ser localizados e 
descritos de forma eficiente pelo método de bola de neve. Às vezes não é tão difícil conseguir o 
fechamento em "amostras" de bolas de neve como se poderia pensar. As limitações sobre o 
número de laços fortes que a maioria dos atores possui e as tendências de laços para serem 
retribuídos muitas vezes tornam bastante fácil de encontrar os limites (HANNEMAN, 2001, p. 
8). 

 

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 



 

 
249 

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 analisar os sociogramas é necessário qualificar 

os atores identificados1.  

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.  

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. Além da 

qualificação dos atores, é necessário estabelecer alguns conceitos e indicadores que serão utilizados para 

análise da rede política de Ivaiporã conforme a tabela 5: 

Utilizaremos como indicadores para análise da rede social de Ivaiporã: os graus de centralidade, 

intermediação e proximidade. Conforme explicado na tabela 5, optou se pelos seguintes indicadores por 

apresentarem a localização dos atores em relação aos demais e a capacidade de vinculação entre os atores 

pelo estabelecimento de relações.  

 

Rede de pensamento contribuiu com uma série de “insights” importantes sobre o poder 
social. Talvez o mais importante, é que a abordagem de rede enfatiza que o poder é 
inerentemente relacional. Um indivíduo não tem poder em abstrato, eles têm poder, 
porque eles podem dominar os outros - o poder do ego é a dependência de alteridade 
(HANNEMAN, 2001, p. 8). 

 

Para Hanneman (2001), 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 atores 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.  

 

 

Atores que enfrentam menos restrições, e têm mais oportunidades do que os outros, estão em 
posições estruturais favoráveis. Tendo uma posição favorecida significa que um ator pode extrair 
melhores recompensas em intercâmbios, têm maior influência, e que o ator será um foco de 
deferência e atenção daqueles em posições menos favorecidas (HANNEMAN, 2001, p. 8). 

 
1 Ver qualificação dos atores da rede política de Ivaiporã no quadro 1.  
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Quadro 1: Conceitos e indicadores para análise da rede política de Ivaiporã. 

 

Obs.: Tabela organizada com base em Alejandro e Norman (2005). 
Organizado por: DENEZ, Cleiton Costa (2015). 

 

 
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. Para isso, utiliza-se alguns indicadores para análise da rede: o grau de centralidade, 

de intermediação e proximidade dos atores.  

Para Nazareno (2005), a centralidade demonstra o quanto a rede pode ser desigual, dependendo 

da centralização em poucos atores. Em Alejandro e Norman (2005), a centralidade pode ser divida em 

grau de entrada (InDegree) e grau de saída (OutDegree), sendo que o primeiro diz respeito a soma de 

interações que os atores tem com os outros e o segundo é a soma das interações que os outros nós tem 

com o ator.  

Conceitos de análise Significado: 

Rede 
Grupo de indivíduos que se relacionam com os outros com determinado objetivo. 
Envolvendo o conjunto de nós e linhas e suas interações.  

Nós Representam os atores ou indivíduos em uma rede apresentada em sociograma. 

Vínculo 
São representadas por linhas, significam a relação e os elos constituídos entre os atores (nós). 
Quando maior o número de citações que vinculam o nó ao outro maior a força do vínculo, 
representada por linhas mais densas, de acordo com a intensidade.  

Fluxo Indica a direção do vínculo representada por seta que demonstra a direção do fluxo.  

Atributos 
Características dos nós (atores) que permite identificar e diferenciar os nós de acordo com 
profissão, segmento social e etc.  

Indicadores de análise: Significado: 

Grau de Centralidade 

E o número de atores ao qual um ator está diretamente ligado. Dividem-se em grau de saída 
(soma das interações que o ator tem com os outros) e grau de entrada (soma das interações 
que os outros nós tem com o ator). Definimos como interações as relações estabelecidas 
entre um ator e seus pares, que não se configuram apenas como vinculo, já que pode haver 
mais de uma interação entre os mesmos atores, dependendo o número de citações que 
vinculam determinados atores, quando maior o número de interações, maior a força do 
vínculo.  

Grau de Intermediação 

A possibilidade que um nó tem para intermediar as comunicações entre os pares de nós. Nesta 
análise pode ser considerado ainda o caminho geodésico, a medida de intermediação de um 
nó pode ser encontrada contando as vezes que este aparece nos caminhos geodésico que ligam 
todos os pares de nós da rede, estes atores podem ser denominados de atores pontes.  

Grau de Proximidade 

Capacidade de um nó se ligar a todos os atores de uma rede. Os valores de alta proximidade 
indicam a capacidade um ator se ligar ao maior número de nós na rede, por sua vez o grau de 
proximidade baixo indica que o ator não se encontra bem posicionado dentro de sua rede. Da 
mesma forma que o grau de centralidade deve ser considerado dois tipos de grau de 
proximidade, o de saída e o de entrada, o primeiro se refere as interações de um ator com os 
outros nós e o segundo as interações que os outros tem com o ator.  
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O grau de centralidade dos atores políticos pelo grau de saída e entrada de todos nós da rede 

de Ivaiporã. Segundo dados desta tabela o ator central da rede é Carlos Gil, em primeiro lugar, utiliza-se 

para a análise o grau de entrada, com um total de 115 interações, ou seja, relação estabelecida entre um 

ator e seus pares, que não se configuram apenas como vínculo, mas quantas vezes os atores foram citados 

vinculados entre si, quando mais citações, mais forte é o vínculo. Pode haver mais de uma interação entre 

os mesmos atores, dependendo o número de citações que vinculam determinados atores, maior será a 

força do vínculo.  

Para interpretar a rede devemos considerar a força do vínculo que se baseia no número de 

citações entre A e B, quanto mais citações, mais interações e mais forte os vínculos entre os atores 

representados pelos nós. Quanto maior o número de citações, mais grossa será a linha que representa o 

elo entre determinados nós no sociograma. Malagolli (2010), destaca a posição dos atores na rede e a 

natureza dos fluxos estabelecidos. A posição, a força do vínculo, a possibilidade de transferir informações, 

mercadorias e recursos financeiros se potencializam de acordo com a quantidade de conexões. 

Em termos da soma das interações recebidas e um grau de entrada normalizado em 1,438%, 

que é a representação em percentual dos graus referidos. Para Malagolli (2010), o ator que apresentar o 

maior grau estará em contato direto com muitos outros atores. Os atores que apresentarem grau de 

centralidade reduzido ocuparão posições periféricas na rede. 

Em segundo lugar está Cyro Fernandes, com 113 interações recebidas e um grau normalizado, 

ou seja, em porcentagem, de 1,413%; na sequência encontra-se Pessuti, com 101 interações recebidas e 

o grau normalizado de 1,263%. Depois pode ser citado Pedro Papin com 64 e 0,8% de grau normalizado; 

Nadir Maciel e Zé Balão, ambos com 42 interações recebidas e 0,525% de grau de entrada normalizado; 

Célio Pereira com 20 interações recebidas e 0,250% de grau de entrada normalizado e Jaffer com 19 

interações recebidas com um grau de 0,237%.  

O grau de intermediação (Betweenness) também é relevante, já que revela quais atores 

estabelecem relações entre diferentes atores produzindo conexões. Em Alejandro e Norman (2005), uma 

razão para considerar a importância de um ator recai na sua intermediação. Significa o “controle da 

comunicação” e se expressa pela capacidade de um nó intermediar as comunicações entre pares de nós, 

portando, se constituem como pontes entre diferentes grupos, segmentos e etc. Há dois tipos de graus 

de intermediação, o com o número totais, ou seja, o número de pares de nós que um ator é capaz de 

ligar, e o grau de intermediação normalizado que indica o grau de intermediação em percentagem.  

Pessuti é o ator que possuí o maior grau de intermediação em percentagem, com 22.034%, 

contudo, é necessário compreender que Pessuti é um ator político do cenário estadual que possuí sua 

base em Ivaiporã, assim, ele consegue intermediar e possuí conexões com diferentes atores, um fator 

importante para se considerar é o tempo que este ator está no cenário político, desde 1982, quando foi 

eleito deputado estadual. Nesse período, diferentes atores se alinharam a Pessuti, o que possibilitou 

construir pontes com diferentes atores. Na sequência Cyro possuí 18.473% em grau de intermediação 
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normalizado, podendo ser considerado para o resultado, o maior tempo no cenário político ivaiporaense, 

onde o ator disputou várias eleições, vereador, prefeito, deputado estadual e deputado federal e isso 

possibilitou ampliação de uma rede de relações ampla.  

 

Em uma rede política, a capacidade de comunicação e acúmulo de informações entre os atores 
permite que as ligações se transformem em vínculos duradouros. Estes vínculos facilitam a 
tomada de decisão e promovem a confiança entre os atores. Assim, as ações de cooperação se 
tornam mais comuns, estimulando ainda mais trocas de informações e recursos (MALAGOLLI, 
2010, p. 166). 

 
 

Em terceiro está Carlos Gil, nesse caso o fator que deve ser considerado, para o grau de 

intermediação de 13.370%, é o controle do grupo Comercial Ivaiporã que além da loja de material de 

construção o ator possui controle de uma gama de empresas na cidade, postos de gasolina, rádios, cinema, 

hotel e etc. Ainda deve ser considerada a articulação com a Associação Comercial Industrial e de Serviços 

de Ivaiporã (ACISI) e com os atores do PMDB, como o próprio Pessuti que potencializa a capacidade 

de intermediação do ator. Como destacado por Raffestin (1993) o que importa é saber onde está o outro, 

aquele que pode ajudar, que possuí ou não tal coisa, aquele que tem acesso ou não a tal recurso. 

Estabelecendo quem está vinculado a quem, identificando e qualificando os nós é possível conhecer a 

potencialidade de determinado nos grupos que se produzem na rede.  

É possível verificar entre os 10 nós mais fortes de intermediações, nomes diferentes dos que 

aparecem com o maior o grau de centralização, como os casos de Sérgio Chaves (11.310%), Geomar 

Torres (8.266%), Sabão (5.782%) e Luizão (5.251%) (tabela 7). Sérgio Chaves, possuí vínculos com os 

três grupos político de maior expressão de Ivaiporã, é professor, possuí vinculações com a APP/Sindicato 

e, por sua vez, com atores político do Partido dos Trabalhadores.   

Ainda possuí vínculo com o grupo de Pedro Papin, por meio do sobrinho Gustavo Chaves, que 

foi eleito vereador duas vezes pelo grupo de Papin,  podem ser citadas, também, as relações estreitas com 

o grupo do PMDB, possuindo vinculações com Orlando Pessuti, sendo inclusive, nomeado Chefe do 

Núcleo Regional de Educação por Pessuti e Requião em 2003. No sociograma, Sérgio Chaves aparece 

entre os três grupos políticos, fazendo a intermediação, a maior parte das conexões que recebe, no grau 

de entrada, são oriundas de nós do PMDB o que o torna mais próximo deste grupo, porém as vinculações 

de saída de Sérgio Chaves o colocam próximo do grupo do Partido dos Trabalhadores, estabelecendo 

uma ponte entre os dois grupos.  

 
A centralidade por intermediação indica a frequência com que um ator está entre a ligação 
política que conecta dois outros atores. Desta forma, quanto maior o resultado calculado, 
maiores são as chances do ator estar no caminho que liga dois outros atores (MALAGOLLI, 
2010, p. 183). 

 

 

Geomar Torres foi candidato à prefeito por duas vezes, na primeira oportunidade somou forças 

com o grupo do PMDB e do PT com Zé Balão de vice na chapa, na segunda estabeleceu coligação apenas 
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com o PT, compondo chapa com Cyro Fernandes na vice. Dessa forma, Geomar aparece na rede 

intermediando os dois grupos políticos na rede. 

Edvaldo Montanheri (PTB), popular Sabão, vereador e presidente do legislativo, em algumas 

ocasiões estabeleceu vínculos com atores de diferentes grupos políticos. Luizão estabeleceu vinculações 

com ambos os grupos políticos também, assumindo secretárias e participando das campanhas eleitorais 

de diferentes grupos. Os nós intermediários podem ser interpretados como os trunfos suplementares de 

Raffestin (1993). Cada organização procura reforçar sua posição obtendo trunfos suplementares, de tal 

modo que possa pesar mais que outras na competição.  Esses nós reforçam as ações dos atores centrais 

da rede, potencializado a ações para que possam tornar a composição dos grupos assimétricos e, assim, 

ampliar o grupo e o controle do território em relação aos outros grupos.  

Célio Boiadeiro, Nadir e Papin, devido ao grau de centralidade, aparecem ao mesmo tempo 

vinculados com atores de outros grupos. No caso de Papin é possível verificar muitos vínculos que 

deixaram o seu grupo político e passaram a se alinhar com o PMDB, por isso a maior parte dos vínculos 

de entrada de Papin aparecem alinhados ao PMDB. Célio Boaideiro era do grupo de Papin, ao se alinhar 

com o PMDB constrói uma ponte entre os dois grupos, mesmo rompendo com Papin, a constituição do 

grupo de Célio traz atores do antigo grupo de Papin e do PMDB. Nadir, com a presença no legislativo, 

consegue produzir vinculações com atores diferentes do seu grupo político, como o caso de Nando 

Dorta, presidente da Câmara de Vereadores de Ivaiporã, graças a aliança com Nadir e outros vereadores 

que se desalinharam do grupo do PMDB.  

 

Também é possível notarmos como as mediações e, consequentemente, as representações, 
circulam e podem ser produzidas e modificadas, já que espaços geográficos como as redes sociais 
são espaços privilegiados na produção das representações sociais (FURINI, 2008, p. 188).  

 

A partir do grau de proximidade é possível analisar qual ator possui maiores possibilidades de 

produzir a maior quantidade de vínculos na rede pelo seu posicionamento em relação aos demais atores. 

Há o grau de saída e de entrada de proximidade, tomaremos o grau de entrada como o indicador principal, 

já que indica a possibilidade dos outros atores se direcionarem ao ator mencionado.  

O maior grau de proximidade é de Orlando Pessuti, com 0.437, isso o coloca como o ator 

melhor posicionado na rede, possibilitando a vinculação com o maior número de atores. Na sequência 

está Carlos Gil (0.410); Sabão (0.381); Sérgio Chaves (0.377); Cyro (0.372); Zé Balão (370); Nando Dorta 

e Célio Pereira (0.359); Papin (0.354) e Beto Richa com (0.356).  

Entre os 10 atores melhores posicionados, pode-se perceber que Orlando Pessuti, Carlos Gil e 

Zé Balão fazem parte de um mesmo agrupamento. Por outro lado Sabão, Sérgio Chaves e Nando Dorta 

se apresentam como atores com vinculações intermediárias entre os diferentes grupos da rede política, o 

que possibilita a conexão com atores variados, equilibrando ou desequilibrando a atual organização da 

rede política de Ivaiporã, dependendo das vinculações estabelecidas.  
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Há, ainda, a presença do governador Beto Richa na 10ª posição, o qual se posiciona no caminho 

de diferentes atores, isso porque já se vinculou ao grupo de Papin e, atualmente, ao grupo do PMDB do 

prefeito Carlos Gil que passou a compor a ala governista do PMDB do estado2. Após a eleição de 2014, 

passou-se a considerar a possibilidade de Carlos Gil e o seu grupo político migrarem para o PSDB, pois 

o grupo de Carlos Gil se distancia do tradicional PMDB de Ivaiporã, porém os grupos internos do PMDB 

continuaram apoiando Carlos Gil. Nessa perspectiva, é possível caracterizar o PMDB tradicional por 

Orlando Pessuti e Flávio Teixeira, embora se os dois atores apareçam vinculados possuem condutas, 

ações e práticas opostas no PMDB, como na última eleição municipal, 2012, onde Flávio Teixeira optou 

por apoiar Cyro Fernandes em vez do candidato do PMDB, porém Teixeira continua se denominado 

pertencente do PMDB autêntico. Pessuti é um ator do PMDB tradicional também, entretanto as 

conjunturas estaduais, o rompimento com Roberto Requião, o aproximou do PSDB e da ala do PMDB 

governistas em 2014.  

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.  

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.  

 

 

 

 

 

 
2 Existe uma ala oposicionista ao governo Beto Richa no PMDB com uma base na Assembleia Legislativa e nos municípios e 
também uma ala governista que apoia o governador na Alep e municípios.  
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Figura1: Sociograma da rede política de Ivaiporã (2015). 

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

 

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 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” 
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(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 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, 
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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 “[...] 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).  
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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 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, 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. 
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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. 

 
É preciso distinguir a tessitura desejada da tessitura suportada pelo grupo. A tessitura “desejada” 
é aquela que tenta otimizar o campo operatório do grupo, enquanto a tessitura “suportada” é 
aquela que tenta maximizar o controle do grupo (RAFFESTIN, 1993, p. 154). 

 

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 ator apresentado. 

Outro nome vinculado ao Professor Cyro é Nadir Maciel3, 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 
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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 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. 

A partir do grau de centralidade de entrada, temos oito (8) atores políticos que se destacam 

em Ivaiporã, segundo esse critério tem em: 1º Carlos Gil, 2º Cyro Fernandes, 3º Pessuti, 4º Papin, 5ºNadir 

Maciel, 6º Zé Balão, 7º Célio Pereira e 8º Jaffer. São, dessa forma, os atores que mais recebem vinculações 

na ordem citada, com mencionado, a representação da rede social é influenciada pela última eleição 

municipal, em que a eleição foi polarizada entre Carlo Gil (PMDB) e Cyro Fernandes (PT), por uma 

diferença entre os dois de 69 votos. Os 8 atores citados pertencem a três agrupamentos políticos 

diferentes: Carlos Gil, Pessuti, Zé Balão e Célio pertencem ao grupo do PMDB;, Cyro Fernandes e Nadir 

Maciel ao PT; e Pedro Papin e Jaffer ao grupo Papin.  O grau de centralidade, proximidade e 

intermediação foram realizados para os 81 atores da rede social, para melhor compreensão se optou por 

analisar o grau de centralidade dos oito atores políticos mais influentes a partir do agrupamento político 

ao qual pertence e, assim, algumas territorialidades.  

 

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 
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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.  

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 possuímos 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 poder sobre o território. De 
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forma que identificando os atores é possível qualifica-los, de acordo com o quadro 2, e compreender 

como se inserem no cenário político e suas vinculações, ideologias, práticas, instituições, recursos e etc.  
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A GEOPOLÍTICA ALEMÃ E A SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL 

 
Wesley de Souza Arcassa4 

 

 

INTRODUÇÃO 

A Geopolítica, suas concepções e vicissitudes são indissociáveis das turbulências e tragédias do 

século XX. Esta pode ser compreendida como um dos descendentes diretos, do inquietante desejo 

humano de construir uma ciência do poder. Assim, a Geopolítica graças a uma apreensão “científica” das 

interações entre o homem e o espaço torna possível ascender às leis do poder. Entretanto, como afirma 

Colin S. Gray em seu The Geopolitics of the Nuclear Era (1977), “a geopolítica pode ter passado de moda, 

mas as interpretações políticas de uma realidade global comum têm um papel de grande importância, por 

vezes incompreensível, na maneira como definimos os problemas”. 

Nesse sentido, o presente trabalho tem como elemento norteador as hipóteses que versaram 

sobre a influência ou não das teorias preconizadas por Karl Haushofer (1869-1946) sobre as decisões 

estratégicas de cunho internacional, arquitetadas pelo III Reich. Além disso, busca-se também 

compreender o papel desempenhado pelo general-geógrafo diante da Geopolitik alemã, bem como seus 

desdobramentos no âmbito da Segunda Guerra Mundial.   

A importância da temática abordada no estudo evidencia-se pelo fato de que sua área de 

concentração — Geopolítica — carece de trabalhos que envolvam os aspectos teóricos dos autores tidos 

como “clássicos”, sendo este campo de estudo da ciência geográfica e política, por vezes, relegado pela 

maior parte dos membros da comunidade científica, já que sua fase áurea encerrou-se com o término da 

Segunda Guerra Mundial. Assim, reafirma-se a contribuição do trabalho, o qual visa agregar novos 

conhecimentos a uma área ainda desprovida de significativa gama de pesquisas no âmbito da ciência 

geográfica. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Como princípio metodológico norteador para a elaboração do presente estudo utilizou-se 

principalmente o levantamento de bibliografias concernentes à temática, oriundas de diferentes fontes e 

suportes. Isso porque, o estudo encontra-se vinculado a um tema essencialmente teórico. 

 
4 Doutor em Geografia , IBGE/FUNEPE, arcassa@gmail.com 
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A leitura e análise de literatura especializada, bem como o emprego de um método biográfico de 

pesquisa, respaldaram a compreensão do período histórico e científico vivido por Karl Haushofer. Dessa 

maneira, tornou-se possível entender qual a ligação entre o general-geógrafo e o III Reich. 

Os produtos finais obtidos no estudo objetivam servir de respaldo para a execução de análises e 

estudos futuros em relação às temáticas: Geopolitik Alemã; Karl Haushofer; Geopolítica Clássica; Segunda 

Guerra Mundial; e, III Reich. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Geopolitik Alemã e o Instituto de Munique 

 

A análise da Geopolítica desenvolvida no espaço geográfico alemão é, em primeiro lugar, 

consequência da derrota de 1918, do Tratado de Versalhes. Para os cientistas alemães e, portanto também 

para os geógrafos, tratava-se sempre de elaborar as ferramentas de um saber adaptado, que ajudariam a 

Alemanha a obter o lugar a que tinha direito na Europa e no mundo. Assim, objetivou-se ultrapassar a 

Geografia Política de Ratzel e por no seu lugar a Geopolítica.  

Segundo a distinção de Haushofer, a Geografia Política interroga-se sobre a distribuição do poder 

estadual no espaço, bem como sobre o seu exercício nesse espaço, enquanto a Geopolítica tem por objeto 

a atividade política em um espaço natural. A Geografia Política observa as formas do ser estadual, 

enquanto a Geopolítica se interessa pelos processos políticos do passado e do presente. Dessa maneira, 

para Haushofer apud Defarges (2005, p. 83): 

[...] a geopolítica fornece a reserva permanente de saber político que se pode ensinar e aprender; 
este, como uma ponte necessária ao salto para a ação política, como uma espécie de consciência 
geográfica que conduz ao ato, deve levar ao melhor lugar possível para saltar, ao último ponto 
sólido para que este salto seja pelo menos executado do domínio do saber para o domínio do 
poder e não do domínio da ignorância para o do poder, o que seria um salto maior e mais incerto. 

 

Perante esta afirmação, torna-se necessário destacar o sentido do conceito de poder, o qual 

perpassa grande parcela das ideias expostas pelo teórico. Para Claval (1979, p. 10): “Poder não é apenas 

estar em condições de realizar por si mesmo as coisas, é também ser capaz de que sejam realizadas por 

outros. Ao império direto sobre o mundo acrescenta-se assim um império sobre os outros”. Esta ideia, 

que foi abordada de forma obstinada pela Alemanha hitleriana, acabou por aniquilar as pretensões 

nazistas, bem como, os ideais haushoferianos.  

Conforme a definição oficial de Haushofer apud Dorpalen (1942, p. 23, tradução nossa): 

Geopolitik é a doutrina do desenvolvimento político das relações terrestres (Erdgebundenheit). 
Está baseada nos vastos fundamentos da Geografia, particularmente Geografia Política, como a 
doutrina dos organismos político-espaciais e sua estrutura. 
As descobertas da Geografia quanto ao caráter dos espaços terrestres fornecem a estrutura para 
a Geopolitik. O desenvolvimento político deve ocorrer dentro deste quadro para que tenha 
sucesso permanente. Aqueles que moldam a política, ocasionalmente, vão além desse quadro, 
porém, mais cedo ou mais tarde, o caráter terreno do desenvolvimento político sempre 
prevalecerá. 
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Assim, Geopolitik torna-se a doutrina de uma arte. Guia da prática política até o ponto em que 
esta deve dar o passo rumo ao desconhecido. Somente se inspirado pelo conhecimento 
geopolítico, esse passo pode ser bem sucedido. 
Geopolitik deve e se tornará a consciência geográfica do estado. 

 
Na sequência de Friedrich Ratzel (1844-1904) e dos geógrafos alemães, Karl Haushofer reformula 

a interrogação: qual é o lugar justo da Alemanha no mundo? Enquanto Ratzel é influenciado pela vitória 

alemã incompleta e inacabada de 1871, Haushofer apenas sabe raciocinar a partir do traumatismo imposto 

pela derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, sobre o qual desenrola sua ambição de construtor de 

uma disciplina.  

Em 1931, antes, portanto da constituição do III Reich, foi fundada a Associação de Estudo de 

Geopolítica (Arbeitsgemeinschaft für Geopolitik). Entretanto, após a ascensão de Hitler ao poder, a 

Associação de Geopolítica é transformada no Instituto de Geopolítica de Munique. A famosa publicação 

mensal Zeitschrzft für Geopolitik (Revista de Geopolítica) também fundada e dirigida por Haushofer, 

transformou-se em uma espécie de órgão oficial do Instituto. 

Segundo Tosta (1984), o Índice Estratégico do Instituto de Geopolítica tornou-se um arquivo 

sistemático que abarcando o mundo inteiro constituiu, na época, o corpo de conhecimentos mais 

completo e classificado posto à disposição de um Estado-Maior para a realização de eventuais operações 

militares. 

A atenção de Haushofer e de seus adeptos fixou-se em cinco pontos principais: Autarquia; 

Lebensraum (Espaço Vital); Pan-Regiões; Poder Terrestre versus Poder Marítimo; e, Fronteiras. 

Autarquia é, segundo os geopolíticos alemães, o ideal de autossuficiência nacional no sentido 

econômico. Isso presume que cada unidade política deve produzir tudo do que necessita. 

 
O ideal de autarquia só poderia ser atingido pela unidade política que possuísse um espaço tão 
amplo que, abrangendo os principais climas bem como as mais diversas terras aráveis, 
assegurasse a produção de todos os recursos agrícolas. Além disso, o território desse Superestado 
deveria também conter os minerais indispensáveis a uma nação industrializada (TOSTA, 1984, 
p. 64). 

 

O termo Lebensraum (espaço vital) foi empregado pela primeira vez nas páginas da Zeitschrift für 

Geopolitik, que afirmou ser a Geopolítica uma das armas mais poderosas na luta pela distribuição mais 

justa dos espaços vitais da terra, uma distribuição baseada antes na capacidade de trabalho e nas 

realizações culturais dos povos do que nas ocupações impostas pela força. 

Nesse sentido, segundo as concepções de Silva (1996), foi o uso generalizado do termo Lebensraun 

e sua popularização, que contribuiu decisivamente para o surgimento de definições obscuras, e isto se 

deveu em parte ao modo pelo qual Haushofer e o grupo de geopolíticos o empregaram. Neste sentido, 

tornou-se patente que o protagonista da geopolítica alemã, na verdade possuia falhas teórico-

metodológicas imensuráveis, para quem supostamente teria influenciado uma corrente de pensamento 

na Alemanha e mesmo a política de Hitler. 
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Para os geopolíticos alemães, lebensraum consistia no direito que uma nação tem de ampliar o 

espaço para sua população. Além do simples espaço, o lebensraum leva em conta todos os recursos naturais 

e humanos a serem encontrados em qualquer área reivindicada por um Estado como seu justo espaço 

vital. 

A reivindicação desse direito repousa sobre um fato e uma teoria. O fato: o crescimento 
diferencial dos Estados. A teoria: o Estado como organismo sujeito a leis biológicas. O corolário 
dessa teoria é que um Estado jovem, em crescimento, deve expandir-se. As sérias pressões 
demográficas que ocorrem, presentemente, em determinadas regiões da terra poderão conduzir 
alguns povos a violentas lutas pela posse de espaços vitais (TOSTA, 1984, p. 65). 

 

Outro aspecto de suma importância analisado exaustivamente por Haushofer, consiste no 

conceito de Pan-Região, as quais consistiam em áreas supercontinentais que permitiriam a realização do 

ideal de autarquia defendido pelos geopolíticos alemães. Esse conceito encontra-se associado ao de Pan-

Ideia que, segundo o próprio Haushofer, se refere à ideologia. Estas pan-ideias supranacionais, isto é, são 

ideias que abarcam diversos Estados e que se manifestam no espaço como o pan-asiatismo, o pan-

americanismo, o pan-africanismo, o pan-arabismo etc. (Figura 01). Assim, segundo Vesentini (2005, p. 

21):  

Haushofer esboçou uma “ordem mundial ideal”, resultado de uma desejável aliança entre 
Alemanha, Rússia e Japão (evidentemente contra a Inglaterra, a França e a China; e sem mexer 
com os Estados Unidos e a sua pax americana no novo continente), que consistiria na divisão 
do mundo em quatro “blocos” ou zonas continentais. 

  

Conforme as explanações de Mello (1999, p. 79) sobre a temática: 

O haushoferismo advogava uma aliança da Alemanha com a Rússia e o Japão, que deveriam 
ajustar suas respectivas esferas de influência e formar uma nova constelação de poder na Eurásia. 
Na visão de Haushofer, esta partilha levaria à constituição de três grandes áreas supercontinentais 
denominadas pan-regiões: a Euráfrica (englobando Europa, África e Oriente Médio) — 
submetida à suserania alemã; a Pan-Ásia (abarcando a China, Coréia, Sudeste asiático e Oceania) 
— sob domínio japonês; e, entre ambas, a Pan-Rússia (gigantesca zona-tampão formada pela 
Rússia, Irã e Índia) — tutelada pela ex-União Soviética. Finalmente, o general-geógrafo alemão 
concebia ainda uma quarta pan-região — a Pan-América —, que englobava todo o continente 
americano sob o domínio dos EUA. Em síntese, a Geopolitik de Haushofer defendia a 
constituição de um bloco transcontinental eurasiático, formado por uma aliança russo-
germânico-japonesa, que teria à sua disposição um excedente de poder não compensado, em 
termos militares, econômicos e demográficos, capaz de colocar em xeque o poderio naval do 
império britânico. 

 

 

O conceito de Poder Terrestre versus Poder Marítimo preconizado pelo general-geógrafo teve 

como inspiração as concepções do geógrafo inglês, Halford Mackinder. Segundo explanações de 

Vesentini (2005, p. 21): 

Haushofer fez largo uso das ideias de Mackinder, adaptando-as para um prisma alemão. Se o 
geógrafo inglês pensava na perspectiva do poderio britânico, o militar alemão, que classificou o 
texto de Mackinder de 1904 como “uma obra-prima geopolítica”, fez uma leitura às avessas e 
teorizou sobre as condições para se fortalecer o Estado germânico. Mackinder era defensor do 
império britânico e até mesmo anti-germânico e anti-russo: a seu ver o maior perigo para a 
Inglaterra seria uma eventual aliança Alemanha-Rússia, as duas potências europeias que juntas 
poderiam facilmente controlar a heartland. Haushofer, citando a frase “É preciso aprender com 
o inimigo”, minimizava as diferenças ideológicas entre o nazismo alemão e o comunismo russo 
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e enfatizava a necessidade dessa “aliança natural” entre os dois Estados para se contrapor ao 
então poderoso império britânico. 

 
 

Figura 01: As Pan-Regiões de Karl Haushofer. 

 

Fonte: GRAY; SLOAN, 1999, p. 227. 

 

 

Os geopolíticos alemães examinaram atentamente o aspecto global do mundo, segundo o qual o 

conjunto Eurásia-África seria a mais poderosa de todas as combinações terrestres e constituiria a principal 

ilha do oceano mundial em torno da qual se desenvolveriam os demais continentes formados por ilhas 

menores. E, observando que a Alemanha, além de ser uma potência terrestre importante, possuía fácil 

acesso ao mar (o que não acontecia com a União Soviética), admitiram que se a Alemanha dominasse o 

heartland em parceria com a União Soviética poderia: em uma segunda fase, dominar o “crescente interior” 

(ilhas britânicas e arquipélago japonês); e, em uma terceira fase, reforçada pelos poderes marítimos da 

Inglaterra e do Japão, lançar-se à conquista do “crescente exterior” (Américas, África e Austrália), 

conseguindo assim, conquistar o mundo. 

Conforme as afirmações de Tosta (1984, p. 70): 

Sobre o conceito Poder Terrestre “versus” Poder Marítimo, Haushofer também salienta que as bases 
do poder marítimo já não estão seguras, pois que um Estado com o controle da massa 
continental atrás dessas bases poderia capturá-las por um ataque terrestre. Admite, por outro 
lado, que o domínio do mundo por uma potência marítima não pode ser eterno. Esse domínio 
pode acabar de repente como consequência de uma redução de poder ou em virtude do 
deslocamento de uma comunicação vital à sua existência, como foi o caso de Veneza e Gênova. 

 

Karl Haushofer e seus discípulos também conferiram grande importância ao conceito espacial de 

fronteira. Isso porque, após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), o teórico dedicou-se à “patriótica 

tarefa” de reavivar o instinto de fronteira no povo alemão. Julgava que a falta desse instinto foi uma das 

principais causas da derrota da Alemanha. Por isso, seus discípulos passaram a propagar a tese de que as 
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fronteiras alemãs de antes da guerra estavam traçadas de acordo com princípios “justos”, “naturais”, 

“nacionais” e “históricos”. Assim, de acordo com o preconizado por Martin (1994, p. 42): 

Interessado em criar um “lebensraum” (espaço vital) de dimensões mundiais para a Alemanha, 
Haushofer irá radicalizar algumas das formulações de Ratzel, sobretudo aquelas que concernem 
aos limites. A chave para suas proposições encontra-se na concepção biológica do Estado 
apresentada por Ratzel. Dado que o Estado é um organismo vivo e as fronteiras ou limites são 
parte integrante e inseparável desse organismo elas estão sujeitas portanto a alterações 
permanentes. Nas próprias palavras de Ratzel: “A fronteira aparentemente rígida não é mais do 
que a detenção temporária de um movimento”. Portanto, nada mais natural do que a mudança 
frequente de limites para os povos em expansão. Agora nas palavras de Haushofer: “Não pode 
haver limites fixos para a necessidade de expansão do Estado”. 

 

Para Haushofer, o mais perfeito conceito biogeográfico de fronteira encontrava-se presente em 

um quadro descrito por Lucrécio Caro, no ano 95 a.C., o qual revela que “a fronteira é um campo de 

batalha”. Este quadro representa o último homem da terra que, armado de uma lança e postado no limite 

extremo do espaço, arremessa a sua arma, inúmeras vezes e sem cansar-se nunca, ao infinito 

desconhecido e invisível. Afirma que “em toda a literatura mundial não há melhor ilustração para a teoria 

científica de Ratzel” e conclui observando que a imagem descrita “está muito longe de ser um quadro de 

paz eterna” (TOSTA, 1984, p. 71). 

As fronteiras, para os discípulos de Haushofer, são apenas um ato temporário de uma nação em 

sua marcha para novas conquistas, já que para o mestre: “as fronteiras são simplesmente a expressão das 

condições de poder político em um momento considerado”.  

Os geopolíticos alemães também dão grande importância aos seguintes conceitos: 1) a fronteira 

é de todos os expedientes políticos o que mais prontamente dá ensejo a uma guerra e os incidentes de 

fronteira, por casualidade ou intencionalmente, têm provocado muitos conflitos; e, 2) as nações têm 

direito a “fronteiras naturais” e, quando estas estão situadas além das raias políticas, constituem um 

estímulo à agressão. 

Estas preocupações que guiaram os estudos desenvolvidos por Haushofer atendem em grande 

parte a dinâmica do poder engendrada pelas grandes potências. Esta pode ser abordada a partir da 

concepção weberiana, pois segundo Weber (2008, p. 112):  

Por motivos gerais da dinâmica do poder em si, as Grandes Potências são, com frequência 
potências expansionistas; ou seja, são associações que visam a expandir os territórios de suas 
respectivas comunidades políticas pelo uso, ou ameaça de uso, da força, ou ambas as coisas. As 
Grandes Potências, porém, não são necessariamente, e nem sempre, orientadas para a expansão. 
Sua atitude, sob tal aspecto, modifica-se frequentemente, e nessas modificações os fatores 
econômicos desempenham um papel importante.  

 

Por fim, cabe ainda lembrar, que muitos dos ensinamentos de Haushofer foram deformados pelo 

Nacional-Socialismo. Tal fato criou uma situação de incompatibilidade entre o “grande mestre” da 

Geopolitik alemã e importantes chefes nazistas. 
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Haushoferismo versus Hitlerismo 

Considerando a ideia defendida por Lacoste (2008), de que se a Geografia serve, em princípio, 

para fazer a guerra e para exercer o poder, ela não serve só para isso: suas funções ideológicas e políticas 

pareçam ou não, são consideráveis. Isso porque, é no contexto da expansão do pangermanismo (os 

imperialismos francês e inglês se desenvolveram mais cedo, em ambientes intelectuais diferentes) que 

Friedrich Ratzel realizou a obra, que, ainda hoje, influencia consideravelmente a Geografia Humana; sua 

Antropogeografia está estreitamente ligada à sua Geografia Política. Retomando inúmeros conceitos 

ratzelianos, tal como o do Lebensraum (espaço vital) e os dos geógrafos americanos e britânicos (como 

Mackinder), o general-geógrafo Karl Haushofer, pós Primeira Guerra Mundial, dá um impulso decisivo 

à Geopolítica. Sem dúvida, numerosos geógrafos considerarão que é incongruente estabelecer uma 

aproximação entre sua geografia “científica” e o empreendimento do general, estreitamente ligado aos 

dirigentes do Partido Nacional-Socialista. A geopolítica hitleriana foi uma expressão, a mais exacerbada, 

da função política e ideológica que a Geografia pode ter. Pode-se mesmo perguntar se a doutrina do 

Führer não teria sido largamente inspirada pelos raciocínios de Haushofer, devido suas relações estreitas, 

particularmente a partir de 1923-1924, época em que Adolf Hitler redigiu o Mein Kampf, na prisão em 

Munique. 

Já segundo explanações de Vesentini (2005, p. 22): 

Discutiu-se muito a respeito das ligações — reais ou imaginárias — das ideias de Haushofer com 
a política expansionista da Alemanha nazista. O próprio geopolítico, que se suicidou em 1946 
após ter sofrido um duro julgamento no pós-guerra e estar arruinado, deixou uma espécie de 
carta-testamento intitulada “Apologia da Geopolítica Alemã”, na qual isenta a Geopolitik de 
qualquer responsabilidade nesse expansionismo e afirma que estava somente “fazendo ciência”, 
com um “método americano” (sic) e que até teve um atrito com Hitler. E de fato Haushofer era 
casado com uma judia e amigo íntimo de Rudolf Hess, que por sinal o apresentou a Hitler em 
1922 (só que Hess fugiu da Alemanha em 1941, a partir do que alguns de seus amigos — inclusive 
Haushofer — ficaram malvistos pelo regime). Haushofer teve um filho assassinado pela Gestapo 
em 1944, sob a acusação de ter participado, junto com alguns militares e intelectuais, de uma 
tentativa de assassinar Hitler e acabar com a guerra, que praticamente já estava perdida. 

 

Nesse sentido, o tema sobre a possível ligação entre Haushofer e Hitler representa um dos 

aspectos mais obscuros e carentes de documentação. Entretanto, a partir da leitura do referencial teórico 

para elaboração do presente trabalho tornou-se possível evidenciar, que na realidade, houve na Alemanha 

uma apropriação indevida das obras e concepções haushoferianas, que foram em grande parte utilizadas 

para justificar a agressiva expansão nazista no período anterior e durante a Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945). 

Weigert (1944) realiza uma das melhores analises sobre as divergências existentes entre as teorias 

de Haushofer e o ideal nazista, pois segundo o autor: 

Mas hitlerismo e haushoferismo não são idênticos. Os sonhos de império de Hitler no se 
limitaram, desde o princípio, a realização do Drang nach dem Osten (a marcha para o Oriente), 
aspiração alemã que existia desde muito antes que ele. Sua ambição de poder no se limitava ao 
estabelecimento de colônias de camponeses alemães na Ucrânia e nas estepes da Rússia. Mas 
além desse objetivo, os sonhos de Hitler de um poder maior e de mais e mais gente para 
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escravizar, como formigas trabalhadoras, o Herrenvolk, eram nebulosos e inconstantes. O 
pêndulo oscilava irregularmente entre a Rússia soviética e o Império britânico. 
Era incapaz de decidir de modo definitivo se deveria jogar os dados pelo império do poder naval 
ou pelo império do poder terrestre. Nesta hesitação, cujo melhor exemplo é sua política com a 
União Soviética, radica a diferença básica entre a política internacional do hitlerismo e 
haushoferismo. A consistência, fundada em certas regras básicas da geografia, é uma 
característica destacada na política de Haushofer. Nunca fez uma única mudança no plano de 
poder mundial que traçou penosamente com seus discípulos em 1918. Podemos imaginar bem 
os sofrimentos de Haushofer, para quem tudo isso não era um jogo de xadrez, senão a própria 
vida — a sua e a de sua nação —, quando descobriu que seus incansáveis esforços, para 
acostumar Hitler a pensar nos mesmos termos geopolíticos que ele, haviam fracassado. Embora 
os dois sonhassem com a dominação universal, Haushofer conhecia sua geografia e Hitler não. 
[…] Haushofer perdeu a batalha quando Hitler invadiu a Rússia. E a derrota de Haushofer deu 
ao mundo, que ainda não era de Hitler, uma possibilidade de sobreviver. (WEIGERT, 1944, p. 
73-74, tradução nossa). 

 

O Acordo Ribbentrop-Molotov, de 23 de agosto de 1939, constitui, para muitos, uma tentativa 

de concretização das ideias de Mackinder por parte de Haushofer. O semanário inglês New Satesman and 

Nation, em artigo intitulado “A Revolução Mundial de Hitler”, afirmava que Haushofer havia posto em 

prática a “alarmante doutrina do pivô geográfico da história”. Hermann Rauschning, em sua “A 

Revolução do Niilismo: Advertência ao Oeste” admite que a espetacular modificação da política de Hitler 

com relação à União Soviética serviu para mostrar à opinião pública britânica e norte-americana a ameaça 

constituída pela geopolítica alemã. 

Todavia, conforme as afirmações de Tosta (1984), se for levado em consideração o sentimento 

anticomunista de Alfredo Rosenberg (primeiro filósofo de Hitler e seu antigo associado) e outros 

destacados nazistas, pode-se admitir que o Acordo Teuto-Russo de 1939 foi, na realidade, uma 

espetacular ação estratégica de Hitler para evitar o combate em duas frentes opostas. Embora haja, nos 

trabalhos de Haushofer, muitas indicações de que o autor preferia a “amalgamação” à conquista, o 

caminho mais seguro para a Alemanha nazista dominar o heartland seria a conquista da União Soviética. 

Dessa forma, de acordo com os argumentos de Mello (1999, p. 82):  

 
Diversamente de Haushofer, Hitler parecia não conhecer as ideias de Mackinder nem 
demonstrava possuir concepção geopolítica coerente da política de poder alemã. Aliás, nada 
indica que sua visão global da política exterior nazista estivesse embasada em qualquer 
conhecimento sistemático e organizado de geopolítica. 
 

Em suma, Haushofer concebia uma constelação anti-britânica de poder, com seu eixo no heartland 

russo-soviético, estando o território alemão conectado ao japonês através de uma rede de transporte 

terrestre. Porém, as linhas mestras da política externa formulada pelo Führer apontaram justamente para 

a direção oposta dos blocos de poder (pan-regiões) arquitetados pelo general: a aceitação da hegemonia 

naval e colonial da Inglaterra em troca do reconhecimento da supremacia continental alemã, com base 

em um ajuste recíproco feito com a Rússia.  

Esses são os principais aspectos da complexa relação entre a geopolítica inglesa e a Geopolitik 

alemã que permitem tanto demonstrar a influência de Mackinder sobre Haushofer, quanto refutar a 

suposta ascendência de Haushofer sobre Hitler. “O Führer era, quando muito, um neófito em problemas 
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geopolíticos, ignorava certamente a visão mackinderiana da pugna oceanismo versus continentalismo e 

não existe nenhum indício, em seus escritos, de que se tenha inspirado nas ideias de Haushofer para 

formular as linhas mestras da política externa do III Reich” (MELLO, 1999, p. 90). 

Outro ponto que ainda deve ser destacado consiste no fato de na biografia definitiva de Hitler, 

escrita por Fest (1976), autor este considerado por muitos teóricos como um dos maiores especialista em 

nazismo, há somente uma única alusão à figura de Karl Haushofer. Segundo o autor, pode-se perguntar 

se no Mein Kampf a concepção,  

[…] de lógica e realismo tão desumanos, era fruto de um raciocínio pessoal ou inspirado por 
teorias de terceiros. E perfeitamente evidente que a ideia do espaço vital, seu ponto de partida 
decisivo, penetrou na mente de Hitler por intermédio de Rudolf Hess. Graças à sua ardente 
admiração pelo “homem”, como gostava de designar Hitler, com o fanatismo de verdadeiro 
crente, Hess conseguira pouco a pouco afastar do detento de Landsberg todos os rivais e, muito 
particularmente, disputar com Emil Maurice o posto de secretário. Desde 1922, tinha igualmente 
colocado Hitler em contato com seu professor, Karl Haushofer, que partindo de uma tese de 
geografia política apresentada pelo inglês Sir Halford Mackinder, sob o título de Geopolítica, 
tinha feito disso uma filosofia de expansão imperialista. Apesar da insensibilidade maquiavélica 
que caracterizava o projeto de conquista elaborado por Hitler, não estava isento da segurança 
um tanto fluida a respeito da força daquilo que Mackinder chamava o “coração do continente”. 
Protegidas por gigantescos territórios contra qualquer ataque, tornadas invulneráveis, a Europa 
oriental e a Rússia europeia seriam a cidadela da dominação mundial e, como havia prometido o 
fundador da geopolítica: “Quem controla o coração do continente domina o mundo.” É 
provável que o estranho e mágico racionalismo de tais fórmulas pseudocientíficas tenham 
precisamente correspondido às estruturas da inteligência de Hitler, pois, para ele, também o 
conhecimento tinha suas zonas misteriosas. Mas, qualquer que seja a contribuição tangível desta 
ou daquela influência, o “talento combinatório” de Hitler raramente se manifestou de maneira 
tão impressionante quanto nessa tentativa de elaborar um amplo projeto de política externa. Ele 
definiu, num sistema coerente, as relações da Alemanha com as grandes potências europeias, a 
necessidade de represálias contra a França, às aspirações ao espaço e à conquista, o espírito do 
tempo e, enfim, as diversas fixações ideológicas. (FEST, 1976, p. 264-265). 

 

O obscurantismo que se abateu sobre a noção de geopolítica após a Segunda Guerra Mundial 

resultou da convicção de que se tratava de uma ciência nazi, de um aparelho de conceitos que serviram 

para justificar as ambições hitlerianas.  

No entanto, cabe ressaltar, que a geografia política de Ratzel e mais tarde a geopolítica de 

Haushofer constituíram componentes importantes do clima intelectual e moral da Alemanha dos anos 

1890 a 1945. Em particular, os ensinamentos, os artigos e os livros de Karl Haushofer sustentaram 

numerosos jovens ligados ao nazismo (principalmente seu discípulo Rudolf Hess) ou que se juntaram a 

ele depois da chegada de Hitler ao poder. Da mesma forma, a revista comandada por Haushofer, Zeitschrft 

für Geopolitik (ZfG), não soube escapar às tensões entre nacionalistas conservadores e nazistas.  

Quanto à Haushofer, cabe lembrar, que era evidentemente entusiasmado, fascinado por Hitler e 

pela ascensão da Alemanha a partir de 1933. Ao longo dos anos de 1933 a 1940 tornou-se um 

conferencista muito convidado; a Geopolítica era ensinada nas universidades e escolas superiores.  

De maneira mais ampla, a Europa entre as duas guerras foi dilacerada por paixões extremas e 

violentas: lutas entre ideologias (liberalismo democrático, comunismo soviético, fascismo, nazismo) e 

conflitos entre nações misturavam-se, combinavam-se ou opunham-se. Dessa maneira, tornou-se muito 
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difícil à geopolítica não estar comprometida, quaisquer que fossem as intenções dos seus especialistas e 

teóricos.  

Contudo, há um mal-entendido ou uma incompreensão trágica entre o empreendimento 

hitleriano e o empreendimento da Geopolítica. Isso porque, segundo Martin (1995), não se pode 

responsabilizar toda a geopolítica pelos sonhos de conquista do III Reich. Diga-se de passagem, se Hitler 

tivesse dado mais atenção a seu conselheiro geopolítico, major-general Karl Haushofer, quem sabe nunca 

tivesse invadido a União Soviética. Isto porque, para a geopolítica, o fator posição vale mais para a 

segurança dos Estados do que o fator espaço e, a amalgamação, por sua vez, é vista como superior à 

conquista, como forma de assegurar o acesso a recursos e mercados.  

Por fim, de acordo com as análises de Martin (1995, p. 91) em torno das relações entre a Geopolitik 

alemã e o nazismo, pode-se afirmar que:  

 

Isto não isenta obviamente a produção geopolítica de críticas. Todavia é insensato imaginar que 
organizadas sob a forma de Estados nacionais, as sociedades humanas possam prescindir de 
reflexões sistematizadas que relacionem o espaço com o poder. Nesse sentido, a União Soviética 
soube explorar como ninguém as indicações mais preciosas da geopolítica, ao utilizar seu vasto 
território como reserva de segurança e, mais do que isso, ao aproveitar-se de sua posição 
neutralizando, em um primeiro momento, seu pior adversário a oeste [Alemanha]. Com isso, 
definiu a guerra a seu favor antes mesmo que ela começasse, invertendo em seguida, todo o 
cordon sanitaire da Europa Oriental em seu benefício. Através desta operação bem sucedida, os 
soviéticos confirmaram, talvez involuntariamente, a tese de Mackinder segundo a qual, a Europa 
do Leste constitui a zona nevrálgica principal das relações de poder, em uma escala planetária. 
Provaram assim, que os conhecimentos geopolíticos são imprescindíveis em questões de 
soberania. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante das temáticas enfocadas durante o transcorrer do texto, torna-se possível inferir que os 

debates realizados em torno do suposto envolvimento de Karl Haushofer com a política expansionista 

alemã encontram-se marcados por um misticismo e obscurantismo. Por vezes, este tipo de 

posicionamento torna-se até mesmo de cunho ideológico, reduzindo a obra do autor a mero instrumento 

difusor das teorias nazistas. 

Nesse sentido, buscou-se com o trabalho lançar uma abordagem mais aprofundada sobre a 

produção teórica do autor. O fato de Haushofer encontrar-se no hall dos geopolíticos tidos como 

clássicos, demonstra que suas teorias e ideias tiveram grande impacto tanto durante a Segunda Guerra 

Mundial, quanto na produção posterior desse ramo do saber científico. Cabe lembrar que os pontos 

assinalados nesse trabalho não encerram a complexidade dos mesmos. 

Por conseguinte, torna-se pertinente lembrar que a Geopolítica é alemã na medida em que talvez 

nunca na história, uma disciplina tenha sido tão dominada pelo destino de um povo. A tragédia da 

Geopolitik alemã ilustra uma interrogação permanente: poderá um ramo do saber que incida sobre o 

homem enquanto um ser cultural, ser uma ciência, isolando leis válidas para todos os lugares e todos os 

tempos?  



 

 
273 

Paradoxalmente, Haushofer que erroneamente passou para a história como o geopolítico 

responsável pela transformação da Geopolitik em arma do nazismo, foi um dos teóricos da Geopolítica 

Clássica que menor influência exerceu sobre a política externa de seu país. O expansionismo nazista se 

deu em clara oposição àquilo que o general julgava mais conveniente à Alemanha: constituição de um 

bloco transcontinental euroasiático, composto por uma aliança entre Rússia, Alemanha e Japão, capaz de 

colocar em xeque o poderio naval da Inglaterra, além de poder suficiente para dominar o heartland.  

Nesse âmbito, as evidências teóricas demonstram que a influência da teoria haushoferiana sobre 

a dimensão internacional do III Reich se deu muito mais de maneira indireta, provavelmente através da 

figura de Rudolf Hess. Este militar desde antes da subida de Hitler ao poder já era considerado como um 

dos mais eminentes discípulos de Haushofer. Assim, resgatando a ideia defendida por Lacoste (2008), de 

que Geografia serve, em princípio, para fazer a guerra, tem-se sempre que considerar que o processo 

científico está ligado a uma história e deve ser encarado, de um lado, nas suas relações com as ideologias, 

de outro, como prática ou como poder. Isso porque, a Geografia consiste em um saber estratégico, um 

poder. 
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MERCADO PÚBLICO: TIPOLOGIAS E 
SOCIABILIDADES DO AMBIENTE URBANO 

 
 

Leonardo Danielli5; Vanderli Machado Mackmillan6 
 

 
INTRODUÇÃO 

 O mercado público consiste em uma forma de intercâmbio de produtos a qual pode ser 

encontrada em cidades da antiguidade e que perduram até os dias de hoje, representam importantes locais 

de convivência e sociabilidade, possibilitam ricas trocas culturais uma vez que participam da vida 

comunitária das populações locais por meio de relações de produção, compra e venda de produtos. 

Compreende-se, nesta ótica, que sua função social e comunitária vai muito além de funções apenas 

econômicas, pode-se atestar que as transações econômicas estabelecidas por meio da comercialização da 

produção agrícola, artesanal e industrial, estão correlacionadas a diversos outros fatores e arranjos 

socioculturais. 

 Araújo e Barbosa (2004, p. 2) afirmam que historicamente mercados e feiras “adquiriram uma 

importância muito grande que ultrapassa seu papel comercial, transformando-se, em muitas sociedades, 

num entreposto de trocas culturais e de aprendizado, onde pessoas de várias localidades congregavam-se 

estabelecendo laços de sociabilidade”.  

 O mercado municipal é analisado aqui como um espaço público, como um lugar de construção 

cultural, de conexão entre espaço urbano e espaço rural, espaço público por excelência, os quais são 

essenciais para a construção de identidades de um determinado povo, o qual possibilita o encontro 

interpessoal, propiciando àqueles que nele realizam a vivência de relações sociais de coletividade a 

construção de vínculos sociais e afetivos. É no espaço do mercado em que se encontram diferentes visões 

e concepções de mundo, de vida, diferentes representações sociais materiais e simbólicas, bem como 

acerca do lugar pesquisado, ou seja, o “espaço mercado” e suas significações para os diferentes atores 

sociais que ali socializam. 

 Portanto a presente pesquisa se fundamenta em estudar por meio de revisões bibliográficas 

históricas desde as feiras livres de ruas até a criação efetiva dos mercados, suas evoluções tipológicas a 

partir das teorias e concepções higienistas do início do século XIX aliadas à inserção do ferro como 

sistema estrutural, bem como seus desdobramentos enquanto edificações de tipologia aberta e fechada, 

procurando verificar a repercussão na construção desses edifícios. Levantaram-se dados sobre a 

implantação dos mercados nas grandes cidades europeias e como repercutiram no Brasil, dando ênfase 
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especial a alguns edifícios como os mercados municipais das cidades de Recife, São José, Manaus e Belém, 

visando uma perspectiva de análise acerca das concepções tipológicas e construtivas dos mercados nessas 

cidades.  

 Muitos desses mercados tiveram sua gênese nas feiras livres ou de ruas que terminaram 

materializando-se em edificações permanentes porque a reprodução da vida na cidade exigia um contínuo 

suprimento de víveres. Eis o que se estuda.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia utilizada está centrada em revisões bibliográficas sobre o tema em 

tela, onde foram consultados autores fundantes, secundários e terciários, sendo necessário 

uma triangulação com uma análise documental de projetos arquitetônicos e de registros 

fotográficos. 

 Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de abordagem qualitativa, uma vez que visa caracterizar a 

qualidade dos espaços dos primeiros mercados municipais, enquanto tipologias abertas e fechadas 

edificadas no período de eclosão da arquitetura do ferro, de natureza aplicada, uma vez que se busca gerar 

conhecimentos para aplicação prática, quando aos objetivos, trata-se de uma pesquisa do tipo 

exploratório pautada em realizar uma análise da evolução tipológica dos mercados com ênfase na 

arquitetura do ferro, bem como identificar como esses espaços públicos tornam-se espaços de 

sociabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A arquitetura do ferro aplicada aos mercados públicos brasileiros 

 

Os processos de industrialização trazem como consequência a concentração da população nos 

núcleos urbanos, promovendo desta maneira o aparecimento de novas atividades humanas, forçando as 

edificações a se adaptaram às novas necessidades da sociedade agora urbanizada. Logo, 

O comércio exerceu uma colaboração muito importante nas sociedades, no desenvolvimento de 
novas tecnologias, técnicas e principalmente na responsabilidade de implantação de 
infraestrutura como estradas, ferrovias, portos, pontes com a intenção de facilitar o fluxo de 
mercadorias em nível planetário até resultar no processo de globalização.  (BRANDALIZE, 
2010, p. 27). 
 

A revolução industrial traz consigo a exploração do ferro e uma possibilidade infinita de usos e 

afirmações de ideais. Não demora muito para que esse material seja experimentado em diversos setores 

produtivos, principalmente na construção civil. A utilização do ferro nas construções origina-se dos 

Estados Unidos e Europa, difundindo-se para outros países posteriormente por todo o século XIX, 
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principalmente por ser o principal material construtivo da época, estando aparente nos mercados públicos 

e em diversos edifícios espalhados por toda a Europa (JÚNIOR, 2006).  

O edifício Crystal Palace (figura 01) projetado por Joseph Paxton no ano de 1851 foi destaque 

London Exibition, pela imponência e ousadia da grandiosa estrutura de ferro e vidro. 

 

Figura 01: Palácio de Cristal, Londres, 1850-1851. 

 

Fonte: Júnior (2006) 

 

Embora o Crystal Palace ou Palácio de Cristal tenha inaugurado o sistema de pré-fabricação na 

construção civil no início do século XVIII, segundo Silva (1986 apud JÚNIOR, 2006) foi o mercado do 

arquiteto Victor Baltard, construído na cidade de Paris no ano de 1855, na administração de Georges-

Eugène Haussmann, que instigou e influenciou a utilização do ferro nas estruturas dos mercados 

municipais construídos desde então. 

Silva (1986) destaca que no Brasil nenhum dos edifícios pré-fabricados em ferro obteve tanta 

aceitação e utilidade quanto os mercados públicos. Esta análise do autor reflete um recorte de grande 

importância na história dos mercados brasileiros. Entre o fim do século XIX e a primeira década do 

século XX, diversos mercados construídos com estrutura em ferro foram implantados em cidades 

brasileiras. As qualidades das suas instalações físicas e as repercussões sociais geradas na época 

representaram o reconhecimento da importância destes equipamentos no abastecimento e na segurança 

alimentar da população. (SILVA, 1986 apud JÚNIOR, 2006, p.41). 

A partir da inserção do ferro na arquitetura dos mercados públicos houve dois 

desmembramentos tipológicos: mercados abertos e mercados fechados.  

 

Mercados fechados 

Como visto o edifício mercado não é uma invenção do século XIX, vem sendo concebido como 

espaço físico de feira aberta de rua desde o século XII. A novidade é a consolidação do mercado como 

equipamento integrante de uma rede ampla urbanística. A consolidação dos mercados da forma que se 

entende hoje, cobertos, para uso cotidiano e como parte de um sistema de abastecimento, está 
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diretamente ligada à separação das atividades que antes aconteciam simultaneamente na praça do 

mercado. Pois além do comércio, esses eram os espaços fundamentais de sociabilidade, agregando 

diversas formas de manifestações culturais e da vida cívica. 

A partir do século XIX, esses edifícios passam a ser pensados de forma a aperfeiçoarem as 

relações de consumo agregando novos usos ao programa de necessidades, preocupados com os padrões 

de conforto ambiental até então inéditos. O sistema estrutural de ferro começa a ser utilizado gerando 

maior flexibilidade aos grandes vãos. 

O mercado de São José na cidade de Recife, inaugurado no ano de 1875, foi o primeiro mercado 

com estrutura em ferro a se instalar no Brasil. O edifício segue as linhas arquitetônicas do mercado 

público de Grenelle de Paris, projetado pelo arquiteto A. Normand. A obra foi empreitada por José 

Augusto de Araújo, que contou com o auxílio do engenheiro francês Louis Léger Vauthier para 

desenvolver o projeto, detalhá-lo e acompanhar a fabricação das peças no seu país. (SILVA, 1986 apud 

JÚNIOR, 2006).  

O mercado de São José conta com a estrutura principal de ferro dividida em seis módulos 

longitudinais conforme ilustra a figura 02 disposta abaixo: 

Como exposto, o sistema estrutural de ferro, dividido em seis módulos, compõe uma estrutura 

de dois pavilhões de 20,44 X 72,44 metros os quais são interconectados através de uma rua de 8,00 metros 

de largura coberta. (JÚNIOR, 2006).  

 

Figura 02: Planta Baixa esquemática do Mercado Municipal de São José. 

 

Fonte: Adaptado de Júnior (2006) 
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Para Junior 2006, o mercado de São José utiliza seus espaços internos de forma racional e 

objetiva,  

[...] dispondo os boxes paralelamente à sua maior dimensão; ameniza a transmissão térmica para 
o interior do edifício trocando as folhas de ferro ondulado, que recobririam a coberta, por telhas 
de barro; controla a penetração de luz, substituindo algumas das venezianas em vidro, por outras 
em madeira; atenta para importância da infraestrutura e cuidados com a higiene, detalhando 
sistema de abastecimento de água e de esgotos (JÚNIOR, 2006). 

 

Como exemplificado com a figura 03 a seguir: 

 

Figura 03: Foto antiga do Mercado Municipal de São José. 

 
Fonte: Júnior (2006) 

 

A figura acima demonstra um dos pavilhões do mercado conectado com a rua interna ao 

edifício. Mesmo que a imagem demonstre somente parte do Mercado, nota-se a monumentalidade da 

edificação, qual é conferida exclusivamente pelo sistema estrutural utilizado. 

Ainda como exemplo de “mercado fechado”, cita-se o Mercado Municipal do Peixe, o qual se 

utiliza da estrutura de ferro na sua composição formal, construído na cidade de Belém e inaugurado em 

dezembro de 1901. Sua estrutura pavilhonar possui 57,00 x 21,00 metros e uma área de aproximadamente 

1,200m² conforme ilustrado pela figura 04: 

Os ambientes estão dispostos em quarenta e quatro instalações comerciais com 15m² cada, além 

de quatro torres com 22m² cada, posicionadas nas extremidades atendendo ao comércio de pequeno 

porte. A administração do edifício se concentrava no pavilhão central de formato octogonal com 

aproximadamente 2,5 metros de raio.  

Sobre as questões de conforto térmico contempladas neste mercado, Junior 2006 explica que:  

 
A estrutura da coberta é formada por um conjunto de tesouras metálicas, e um sistema de 
lanternins de 9,00m por 15,00m elevando-se um metro acima delas. Dezoito claraboias 
distribuídas ao longo do telhado admitem a luz do sol. O aproveitamento da iluminação e da 
ventilação naturais se dá também através da larga utilização de venezianas abaixo do lanternim e 
das tesouras, associadas a aberturas externas que se comunicam com o interior do mercado 
através dos mezaninos (JÚNIOR, 2006). 
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Figura 04: Foto antiga do Mercado Municipal de São José. 

 
Fonte: Adaptado de Júnior (2006) 

  

Conforme ilustrado abaixo nas figuras 05 e 06. 

 
Figura 05: Foto antiga do Mercado Municipal do Peixe 

Figura 06: Foto interna antiga do Mercado Municipal do Peixe 

 
Fonte: Júnior (2006) 

 

As figuras ilustram as técnicas de conforto empregadas ao edifício comentadas no parágrafo 

anterior, bem como a espacialidade externa e interna criada através do sistema estrutural utilizado. 

O autor comenta que o excesso de luz direta que irradiava sobre o interior do pavilhão torna-se 

um aspecto negativo quando analisado pela ótica da conservação dos alimentícios perecíveis, e ainda 

como um agravante às condições de conforto térmico. A ausência de proteção solar nas fachadas externas 

implicou na construção posterior de uma marquise em concreto alterando o projeto original do edifício. 

(SILVA, 1986 apud JÚNIOR, 2006). 

 

Mercados abertos 

Inaugurado em agosto de 1883, o mercado municipal de Manaus, intitulado como o primeiro 

pavilhão de ferro de origem inglesa por sua inscrição “FRANCIS MORTON, ENGINEERS, 
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LIVERPOOL” encontrada nas suas colunas. O mercado dispõe de dimensões aproximadas de 45,00 por 

42,00 metros. (JÚNIOR, 2006). 

O edifício é ladeado por duas edículas que se encontram alocadas na fachada frontal conforme 

ilustram as Figuras 07 e 08 dispostas na sequência:  

 

Figura 07: Foto externa do antigo do Mercado Municipal de Manaus 
Figura 08: Foto externa do antigo do Mercado Municipal de Manaus 

Fonte: Júnior (2006) 

 
A observação das imagens acima faz notar a protuberância das edículas construídas em alvenaria 

em relação à fachada frontal do edifício. Ao todo o edifício abriga vinte e quatro boxes, todos separados 

com divisórias em ferro. 

Com o passar dos anos, o mercado ganha diversas adições. Passados sete anos de sua 

inauguração são acrescidos dois galpões abertos nas laterais do primeiro pavilhão, cobertos com madeira 

e zinco e, em 1902, em virtude do crescimento urbano e da valorização do mercado municipal, o 

superintendente Adolfo Lisboa autorizou a execução de reformas na fachada frontal (figura 09) voltada 

a Rua dos Bares. Ainda segundo Júnior (2006, p.49), 

[...] foram incorporados dois galpões com 360,00m² cada, em arcos de ferro recobertos com 
chapas de zinco estampado, vedados até a altura do peitoril de 1,00m com alvenaria de pedra e 
acima deste um gradil metálico. As inscrições verificadas por Silva (1986) remetem à origem 
escocesa. Os elementos arquitetônicos empregados na obra, como os lanternins, as venezianas 
e a ausência de alvenaria na vedação lateral, exprimem uma preocupação com as elevadas 
temperaturas da região. (Júnior 2006, p.49), 
 

 Conforme ilustrado na figura 10 abaixo: 

 
Figura 09: Reforma da fachada frontal voltada a Rua dos Bares 

Figura10: Um dos galpões laterais do Mercado Municipal de Manaus 
 

 

Fonte: Júnior (2006) 
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As figuras 9 e 10 ilustram a reforma na fachada frontal do mercado de Manaus e um dos galpões 

incorporados lateralmente ao edifício, o qual por sua arquitetura expressa à preocupação com o conforto 

térmico da edificação.  

No ano de 1909, houve a execução de um pavilhão em ferro para o comércio das tartarugas e, 

em 1910, foram edificados outros dois pavilhões vedados por esquadrias de vidro, chapas e venezianas 

também executadas em ferro, comportando cobertura em estrutura metálica e chapas onduladas.  As 

edículas octogonais posicionadas na fachada posterior, em suas extremidades, eram ocupadas por cafés 

e botequins, demonstrando nitidamente a importância dos ambientes de convivência e sociabilização no 

espaço público do mercado, enfatizando ainda mais que esse é certamente um espaço articulador de 

políticas sociais. (JÚNIOR, 2006). 

Tratando ainda da tipologia de “mercados abertos”, servindo como referencial arquitetônico 

evolutivo cita-se o mercado Municipal de Belém edificado em alvenaria originalmente no ano de 1867. 

Apesar de ocupar uma quadra inteira, com o passar dos anos acabou por se tornar pequeno em função 

do crescimento e desenvolvimento das suas atividades comerciais. Logo, o mercado municipal ou 

mercado da carne, como era conhecido, sofreu reformas e ampliações.   

O edifício recebeu adição de um pavimento, quatro pavilhões de ferro (figuras 11 e 12) 

destinados à comercialização de carnes, e um menor voltado às instalações sanitárias públicas. Os 

pavilhões centrais de ferro com dimensões de 10,00 por 20,00 metros apresentam: 

 
[...] cobertura mista composta por telha francesa, na porção mais baixa e uma claraboia 
posicionada na porção superior central, separados os planos por um conjunto de venezianas 
metálicas com um metro de altura. O aproveitamento da iluminação e da ventilação naturais, 
decorrentes desta solução adotada, nem sempre resulta em soluções adequadas ao clima local. 
(JÚNIOR, 2006, p.54). 
 

 
Figura11: Imagem aérea do Mercado Municipal da Carne na cidade de Belém 

Figura12: Imagem interna do Mercado Municipal da Carne na cidade de Belém 
 

 

Fonte: Júnior (2006) 
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Os pavilhões centrais de ferro foram elogiados pela elegância compositiva e pela funcionalidade 

agregada ao edifício.  

Do conjunto de edifícios construídos, alguns se transformaram em modelos referenciais. O 

mercado da Candelária, que seguiu linhas clássicas de mercado que remetem ao átrio romano antigo, 

serviu de inspiração para a construção de mercados fechados com pátio rodeado por arcadas. O mercado 

central de Paris serviu de modelo para os grandes mercados cobertos em estrutura de ferro acrescidas de 

lanternim, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. 

Como já visto nos exemplos, as tipologias e as técnicas são variadas. Contudo, os mercados 

prestam-se para além da função de mercado, como abrigo de usos diversos. Frequentes também são 

projetos de reforma e adaptação de mercados existentes, impulsionados por exemplos espanhóis e Madri. 

(SILVA, 2015). 

Os Mercados públicos são equipamentos essenciais para o desenvolvimento urbano, todavia, 

no Brasil, estudos que se voltam a tais equipamentos são ainda essencialmente ligados ao objeto 

arquitetônico em si e à técnicas construtivas e não ao contexto urbano/paisagístico em que o 

equipamento encontra inserido. (SILVA, 2015). 

Sendo assim, discorre-se a seguir sobre espaço público e seus efeitos sociais complementando 

o contexto de inserção de mercado público e resgatando a escala urbana ao edifício em si.  

 

O mercado municipal como espaço público de sociabilidade 

Os mercados públicos constituem-se como um conjunto de partes vivas da história e da cultura 

das cidades onde se inserem. A inserção desses equipamentos públicos em meio às cidades possibilita a 

interpretação e reflexão acerca desses importantes produtores de sociabilidade e vitalidade. (LOPES; 

VASCONCELLOS, 2010). 

Para Mauss (1988) a vida social é compreendia pelo ato constante de “dar-e-receber”, ou seja, 

trocas regidas pelo ato da reciprocidade: relações humanas morais e econômicas de contrato e de venda. 

A troca constitui-se como um fato social, uma vez que trocar é mesclar almas, proporcionando a 

comunicação, interação, intersubjetividade e a sociabilidade. (MAUSS, 1988). 

Portanto, o encontro e o contato entre vendedores, compradores, ou até mesmo viajantes 

permite um mútuo jogo de trocas sociais, pois o contato/diálogo levará à negociação. Sendo assim, os 

mercados constituem-se como espaços de sociabilidade, uma vez que se demonstram como lócus de 

interação entre indivíduos de uma sociedade através da cultura local, de costumes predominantes ou pelo 

comportamento relacionado às diversas atividades que historicamente tecem seu lugar. (LOPES; 

VASCONCELLOS, 2010). 

Desde os tempos mais remotos, os mercados acima de tudo vendiam “gêneros alimentícios em 

primeira mão” configurando-se como a forma mais direta e transparente de troca, perfazendo o papel de 

integrador de sociedades e geradores da vitalidade urbana.  
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Que para Filgueiras (2006), tal vitalidade pode ser entendida como: 

[...] espontaneidade, a imprevisibilidade e a diversidade do encontro, como também a pluralidade 
e heterogeneidade de atividades e de pessoas que deles se utilizam. Lugares que reafirmem a 
permanência e a circulação do outro, a co-presença e a negociação. (FILGUEIRAS, 2006, p.15). 
 

A pluralidade da vitalidade urbana presente nos lugares comuns e nos afazeres cotidianos é 

tratada por Jacobs (2000) como fator fundamental na dinâmica socioeconômica das cidades. De acordo 

com a autora, os pontos de uma cidade tornam-se atraentes, seguros e cheios de vida pela atuação das 

pessoas como usuárias desses espaços, sendo necessário que as pessoas apareçam ao longo do dia e 

permaneçam algum tempo ali. Logo, a diversidade urbana, aliada à mistura de usos do solo por meio de 

funções que gerem tráfego de pessoas em horários distintos, efetuam naturalmente um papel essencial 

para a segurança urbana além de contribuir para a “vida “socioeconômica das cidades". (JACOBS, 2000). 

Dessa forma, a vitalidade urbana produzida pelos mercados público-municipais é reconhecida 

pela concentração das atividades comerciais, como também através da convergência de indivíduos nos 

lugares onde estão inseridos, qualificando assim os espaços públicos da malha urbana com a presença de 

usuários ao longo de todo o dia. (JACOBS, 2000). 

O conceito acima afirmado pela autora já era evidente desde a década de 70 no mercado público 

de Les Halles, como afirmado por (ABUAUAD, 2014): 

 

[...] fica claro que o verdadeiro destino de Les Halles se define por uma palavra chave: 
centralidade. A estrutura dos deslocamentos da metrópole, na qual uma série de linhas 
convergem para o centro de gravidade que representa Les Halles, determina um fluxo, um tipo 
de usuário (onde estão os turistas, habitantes do casco histórico e visitantes da periferia) e 
dinâmicas sociais [...] (ABUAUAD, 2014). 
 

A figura 14 a seguir exemplifica e dá ênfase à afirmação do autor quando faz referência às 

centralidades, a geração de fluxo e à sociabilidade criada pelo ambiente dos mercados públicos. 

Figura14: Imagem interna do mercado de Les Halles na cidade de Paris 

 

 
Fonte: Abuauad (2014) 
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A figura 14 ilustra a circulação interna do mercado de Les Halles durante período de uso.  Nota-

se o intenso contato entre os cidadãos que naturalmente cria uma rede de interatividade social, ressaltando 

uma das principais funções do mercado público perante a cidade.  

Os mercados são centros de memórias, historicamente instituições seculares que conservam um 

aspecto anacrônico diante das formas de comercialização mais modernas. É justamente este perfil 

extremamente tradicional de comercialização que o diferencia totalmente do impessoalismo do 

autosserviço e dos shoppings centers. (LOPES; VASCONCELLOS, 2010).  

Certamente, os processos de industrialização, a evolução das técnicas atuais de compra (e-

commerce) aliados ao processo de urbanização desordenado impactaram de forma negativa na 

urbanidade das cidades, tornando os espaços públicos cada vez mais escassos. Paulatinamente extingue-

se a relação entre as sociedades, se esquece da história, da cultura e tradição de um determinado povo 

quando os espaços públicos de convivência são reduzidos.  

Acompanhando a valorização do método tradicional de comércio dos mercados, nota-se a 

constante preocupação com a valorização das edificações dos antigos mercados submetidas ao processo 

de reforma, requalificação ou retrofit, naturalmente os edifícios devem acompanhar a evolução e 

desenvolvimento da sociedade, porém sem deixar de valorizar o passado e a história dos edifícios bem 

como a sua forma tradicional de comercialização como já citado anteriormente.  

Conformado como feira livre nos primeiros espaços de comercialização das cidades, o mercado 

público faz parte do dia a dia de diferentes sociedades. Em diversos momentos o Mercado Público ou 

Municipal, colaborou para o desenvolvimento das cidades, prosperou o comércio local, fortaleceu e 

evidenciou as tradições e culturas de determinado povo através da socialização das diferentes civilizações.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os primeiros indícios de mercado se fizeram presentes através do sistema de trocas realizadas a 

partir dos excedentes gerados em decorrência do avanço das técnicas agrícolas, sistema denominado 

escambo, que por questões higienistas aliado à revolução industrial sofrem constantes transformações e 

evoluíram das típicas feiras livres de rua a edifícios.  

Os mercados municipais, enquanto espaços públicos de sociabilidade, constituem o registro de 

origens e tradições das cidades reunindo a diversidade cultural e a venda de secos e molhados 

estabelecendo um centro urbano de convívio para a população.  

A tipologia dos mercados teve importante papel na disseminação do desenvolvimento das 

estruturas construtivas, com destaque na incorporação do ferro fundido para a criação ornamentos, 

esquadrias e de grandes vãos, os quais originaram dois desdobramentos denominados nesta pesquisa 

como mercados abertos e fechados, sendo de grande valia para as cidades brasileiras que durante o século 

todo o século XIX incorporam esses novos modelos arquitetônicos aos mercados locais, os quais 

perduram até os dias atuais. 



 

 
286 

 Desse modo, cabe ressaltar que os mercados municipais são locais que agrupam pessoas de 

diversas classes sociais, com infinitas finalidades, sendo legitimador de coletividades. Espera-se ter 

possibilitado a mínima contribuição com a discussão e a valorização desse extraordinário equipamento 

urbano, o qual atua como catalisador de sociedades e de espaços públicos urbanos. 
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MEMÓRIA INVISÍVEL: A IDENTIDADE 
TERRITORIAL DOS “ESQUECIDOS” EM 

LONDRINA  
 

Tatiana Colasante7 
 

 

INTRODUÇÃO 

A relação entre o homem e o território é permeada por simbolismos. A partir da sua 

territorialização, os sujeitos começam a criar laços de identidade entre os membros dos grupos e com o 

próprio território. Esta cultura vai se processar através do cuidado com a terra, dos hábitos alimentares, 

da linguagem em comum, do desenvolvimento de técnicas de construção, do surgimento de artefatos, do 

soerguimento das primeiras cidades, enfim, de inúmeros aspectos tangíveis e intangíveis que contribuem 

para que haja uma coesão social. Dessa forma, além da concepção de território, caracterizada, 

principalmente, pela sua utilização político-ideológica, há também as dimensões simbólicas. 

Entende-se, portanto, que a cultura é um dos motes principais na análise da relação homem-

território e acompanha as mudanças temporais que refletem em outros usos do território. É a cultura 

intrinsecamente que rege as transformações da sociedade, pelas diferentes formas de organização social 

e espacial das comunidades, pelo aprimoramento dos modos de produção, pela tecnificação do território 

e, assim por diante. É este saber acumulado que move a sociedade e permite inovações e, 

simultaneamente, resistências. 

Destaca-se também que os elementos identitários, por se constituírem em uma construção social 

possibilitam uma série de intervenções do poder público como forma de coerção e dominação política 

que podem resultar na destruição de alguns símbolos. Assim, muitos elementos construídos como 

expressão de identidade territorial, acabam não refletindo de maneira real a construção da história de um 

povo, geralmente, omitindo a cultura da minoria em detrimento da cultura elitista de uma minoria. 

Todo o conjunto de elementos que compõe a cidade - traços dos agentes sociais que modelam o 

espaço urbano conforme seus interesses - é, na verdade, uma representação simbólica. Seja para 

representar uma ideologia ou para atender a interesses mercadológicos, estéticos e de outras esferas, a 

cidade é um terreno amplo para os estudos geográficos no tocante às manifestações culturais. Assim, 

como aponta Arrais (2001, p. 177), decifrar as cidades torna-se algo complexo “[...] já que estas, além de 
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produzirem relações de poder, movidas pela ideologia dominante, podem encontrar campo fértil de ação 

— ou pela proliferação de discursos [ou pela] construção de imagens”. 

Nessa perspectiva, o artigo tem como objetivo principal discutir a construção da identidade 

territorial de Londrina por intermédio da intervenção do poder público mas, também demonstra as 

contribuições históricas e culturais de outros grupos sociais excluídos na formação do município para 

que, com isso, seja questionada a atuação do poder público enquanto aparelho de produção simbólica, 

tendo em vista que há uma multiculturalidade evidente no território que instiga a se refletir no pioneirismo 

dos ingleses na colonização de Londrina ou até mesmo na sua contribuição cultural.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

As reflexões sobre as questões em torno das identidades territoriais com foco no município de 

Londrina-PR começaram a ser tecidas a partir de trabalhos de campo na área central com o objetivo de 

levantar o patrimônio cultural e imaterial dos (i) migrantes. Nesse primeiro momento foi utilizada a 

técnica de observação, instrumento imprescindível tanto quanto a reflexão. Não se trata, no entanto, 

apenas de uma “observação” qualquer, mas uma “observação científica”, através de um olhar voltado 

para um contexto maior que é a denominada teoria do conhecimento.  

Segundo Cavalcanti (2011, p. 168): “A observação sempre foi considerada de importância 

fundamental para o geógrafo, pois é através dela que se observam as paisagens com o intuito de 

desenvolver o conhecimento geográfico”. Ainda segundo o autor (2011), a observação voltada para o 

conhecimento científico é, simultaneamente, ativa e seletiva, procedida por hipóteses e/ou teorias que 

indicam ao pesquisador quais os fatos ou fenômenos são mais relevantes para o seu objeto de estudo.  

A partir disso, foram constatadas, intervenções da empresa de telefonia pública Sercomtel com a 

construção de cabines telefônicas em formato típico de Londres. Complementando tais ações, foi 

verificada a existência de um projeto chamado “Londrina 2012”, de autoria de um economista, 

amplamente divulgado pela mídia com objetivo de realizar mais transformações espaciais na área central 

aos moldes londrinos.  

A essência das propostas coincide com algumas ações da Prefeitura, como a inserção de 

elementos típicos da cidade de Londres no município, como uma forma de promover uma identidade 

com a cidade europeia. Entre as mudanças mais significativas, destacam-se: a implantação de ônibus 

vermelhos de dois andares; a implantação do táxi black cab; a implantação de cabines telefônicas 

vermelhas; a implantação do sistema de informação visual/eletrônico existente nos pontos de ônibus de 

Londres; a construção de um bairro com características inglesas.  
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Para reforçar, nessa mesma época, a Prefeitura também começou a propagar o interesse em 

adequar o município de Londrina com a designação da origem do seu nome: Pequena Londres. Com 

isso, focou-se em uma construção da identidade territorial com a justificativa de homenagem aos 

pioneiros ingleses e uma possível consolidação da atividade turística que necessitaria de uma estratégia 

de marketing. Além das cabines, a Prefeitura implantou um pórtico de entrada no município em formato 

do famoso relógio Big Ben, um dos símbolos de Londres. 

Em 2013, a Sonae Sierra Brasil, incorporadora, proprietária e administradora de shopping centers 

inaugurou o Boulevard Londrina Shopping. Toda a decoração do empreendimento remete à origem do 

nome do município, com detalhes turísticos da capital inglesa como a London Eye, o Big Ben, guarda da 

Rainha, além de imagens dos tradicionais personagens londrinos James Bond, Sherlock Holmes e Alice 

no país das maravilhas.  

A elaboração do quadro teórico, com base na pesquisa bibliográfica e documental, possibilitou 

uma visão mais detalhada do objeto de estudos, por intermédio de diferentes perspectivas de análise. 

Com a pesquisa bibliográfica e documental sobre a história de Londrina, verificou-se que o município 

recebeu um grande número de (i) migrantes desde a sua fundação, trazendo um caráter de multicultural 

na sua constituição. Levando em consideração essa problemática, constatou-se que muito além da cultura 

inglesa que se forjava a partir da intervenção do poder público, havia uma cultura marginalizada, refletida 

em manifestações culturais pouco divulgadas pela mídia, mas que faziam parte da identidade territorial 

londrinense: os verdadeiros pioneiros.  

Para auxiliar a elucidação dessas reflexões buscou-se relacionar os aspectos da identidade com os 

estudos do território. Assim, o trabalho permeia a construção da identidade territorial de Londrina por 

intermédio da intervenção do poder público e questiona a imposição de uma identidade territorial inglesa. 

Trata-se do que Hobsbawm e Ranger (1997) denominam de “invenção das tradições”, o que reflete a 

imposição de uma cultura alheia aos costumes de determinada sociedade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A elaboração do corpus teórico da pesquisa foi feita levando em consideração o recorte espacial, 

no caso Londrina, abordando sua gênese, destacando os diferentes grupos sociais que fazem parte da 

multiculturalidade do município. Posteriormente, é discutido o conceito de identidade territorial a partir 

de uma perspectiva processual e relacional do território, na qual existem mecanismos ideológicos que 

privilegiam a cultura dominante, resultando em intervenções do poder público para reiterar a identidade 

inglesa em Londrina. Discute-se também a existência de uma cultura marginalizada, que é omitida em 

relatos oficiais, mas que territorializa e perpetua sua cultura no município.      
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Londrina: a pluralidade cultural na “Colônia Internacional” 

O município de Londrina está localizado no Norte do estado do Paraná, especificamente, a uma 

latitude entre 23º 08’ 47’’ e 23º55’46’’ Sul e Longitude entre 50º 52’ 23’’ e 51º 19’ 11’’ Oeste (Figura 1). 

Pertence à região denominada Norte Novo. Possui uma área de 1.651,809 quilômetros quadrados e uma 

população de 506. 701 habitantes (IBGE, 2010). Tem como distritos administrativos: Espírito Santo, 

Guaravera, Irerê, Lerroville, Maravilha, Paiquerê, São Luiz e Warta.  

Figura 1 - Localização de Londrina-Paraná. 

 

Fonte: Ipardes (2012), elaborado por Márcio Catharin Marchetti e Tatiana Colasante (2012). 

 

Para contextualizar a história de formação do município, é necessário remeter ao final de 1923, 

quando o Presidente do Brasil na época, Arthur Bernardes fez um convite ao governo inglês, 

sensibilizando-os pela boa perspectiva de investir no Brasil. Segundo Asari e Tuma (1978), a Missão 

Inglesa realizou diversos estudos sobre a situação financeira, econômica e comercial do país. Lord Lovat, 

diretor da Sudan Cotton Plantations Syndicate viajou até o Norte do Paraná com interesse principal de investir 

no desenvolvimento agrícola, especialmente, a cotonicultura. Em 1924, juntamente com o então gerente 

da Sudan Plantation, Arthur Thomas e outros sócios, fundou a Brazil Plantations Syndicate Ltd. Com o 

interesse crescente dos ingleses em investir nas terras do norte-paranaense, novas sociedades surgiram 

até culminar na Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP). 

Em 21 de agosto de 1929, uma comitiva liderada por George Craig Smith, funcionário da CTNP 

parte de Jataí (antiga denominação da cidade de Jataizinho, distante cerca de 30 quilômetros de Londrina) 

e se estabelece em meio a uma clareira da mata virgem, na qual é fincado o marco inicial do que viria a 

ser o município de Londrina. Neste período, chegavam à Londrina vários caminhões “paus-de-arara”, 
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trazendo trabalhadores engajados na derrubada das matas que tinham como objetivo juntar uma quantia 

para a aquisição de lotes da CTNP, conforme explicam Asari e Tuma (1978). 

Grande parte dos trabalhadores que chegavam à Londrina vinha de outras regiões agrícolas, 

principalmente, São Paulo e Minas Gerais. Também vinham imigrantes italianos, alemães e japoneses. 

Para Ivano (apud SILVA, 2011, p. 398), “[...] mesmo com o nativismo exacerbado, o racismo, a xenofobia 

e as restritivas leis sobre imigração inauguradas com a Constituição de 1934, o norte do Paraná seria 

destino de imigrantes que representavam ameaça, perigo e outros medos”. Sendo assim, destaca-se que a 

CNTP continuava a incentivar a vinda de imigrantes, frente ao caráter xenófobo do Governo, 

principalmente, pelo fato de ser um empreendimento imobiliário capitalista a quem interessava a venda 

dos lotes (SILVA, 2011). 

Segundo informações de Yamaki (2006), devido às diferentes nacionalidades de imigrantes vindas 

para Londrina, esta passou a ser conhecida como “Colônia Internacional” nos anos iniciais de sua 

ocupação. Os primeiros colonos de Londrina chegaram em 1931, vindos do estado de São Paulo. Com 

a elevação à condição de município em 1934, começam a surgir novos fluxos migratórios. Interessante 

ressaltar que os elementos dominantes nacionais são os paulistas, mineiros e nordestinos e, entre os 

estrangeiros, os italianos e os japoneses.  

Destaca-se que a maioria dos estrangeiros que vieram para Londrina já residia no Brasil e se 

dirigiram espontaneamente para o município, atraídos pela possibilidade de riqueza em função da terra 

roxa. Com relação aos paulistas, convém ressaltar uma particularidade: vieram de forma natural, visto que 

a cafeicultura no Norte do Paraná era praticamente uma extensão da cafeicultura paulista. Dessa forma, 

verifica-se que a influência dos costumes paulistas na formação do território londrinense é muito maior 

do que a própria capital do estado, Curitiba, esta sendo praticamente desconhecida por boa parte dos 

imigrantes no início da colonização (PRANDINI, 2007). 

Sendo assim, para compreender a formação de Londrina no tocante à sua identidade territorial, 

deve-se entender como se deu a fixação dos grupos étnicos em território londrinense e qual a sua 

influência na constituição do mesmo. Nessa perspectiva, a discussão desse ensaio privilegia os aspectos 

culturais do território no seu sentido simbólico, mas, levando-se em consideração também as relações 

intrínsecas entre símbolo, poder e ideologia.  

Território e identidade   

A concepção de território vai muito além de delimitação fronteiriça. Por isso, cabe fazer uma 

reflexão inicial sobre se entende por território dentro de uma visão geográfica, já que outras áreas acabam 

se utilizando do conceito de maneiras diversas. Para Haesbaert (2004) que a territorialização enquanto 

processo envolve uma perspectiva integradora de domínio (político-econômico) e/ou de apropriação 
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(simbólico-cultural). Assim, o território tal como o espaço possui um caráter social que é mediado por 

relações de poder e gestão do espaço através da intencionalidade dos agentes sociais.  

Sposito (2005) explica que existem várias concepções de território, as quais podem ser divididas 

em três vertentes. A primeira delas, denominada de naturalista, entende o território como elemento da 

natureza, inerente a um povo ou a nação, pelo qual se deve lutar para proteger ou conquistar. A segunda 

concepção é voltada para o indivíduo e relacionasse à territorialidade e sua apreensão, ou seja, possui uma 

referência à identidade, aos aspectos cognitivos e simbólicos. Já a terceira vertente tem uma concepção 

de território que se confunde com a noção de espaço. As representações simbólicas constituem 

importantes elementos de coesão entre os sujeitos a partir da identidade territorial.  

Por isso, poder e cultura no território não são mutuamente excludentes, mas se complementam 

nessa perspectiva analítica, já que as representações simbólicas concebidas em função da cultura e 

tradições podem se constituir em meios de estratégia para o poder alicerçadas pelas ideologias. A cultura 

deve ser lida com seus aspectos processuais que se vincula a movimentos históricos e está em constante 

processo de devir. 

Concorda-se com a concepção do território vinculada ao caráter processual e relacional na qual 

as identidades territoriais são formadas na relação do sujeito com o seu território e com o seu grupo 

social. Portanto, estamos diante da construção de uma identidade territorial mediante processos 

diferenciados que são constituídos por múltiplas razões em diferentes estágios da vida e que são pautados 

nas relações sociais.  

As identidades territoriais não são apenas um elemento dado na forma de uma representação 

cultural, mas resultado de um processo complexo de continuidade e descontinuidade, envolvendo 

aspectos subjetivos e objetivos nos quais podem ocorrer ações intencionais, como é o caso da ideologia 

do Estado que acaba impondo certos valores e símbolos nacionais para determinada sociedade ou podem 

ser espontâneos quando acarretam sentimentos de pertencimento e afetividade com o lugar.  

Nesse sentido, somos constantemente redefinidos na nossa identidade territorial, pois, a cultura 

que é o elo principal nesse conceito, acaba se modificando a todo instante e, mesmo que as tradições 

sejam preservadas, não se consegue reproduzir os aspetos culturais antepassados de forma exatamente 

idêntica à esfera cultural articulada com o poder local no sentido de discutir o surgimento das identidades 

territoriais forjadas pelos gestores que atuam como verdadeiros aparelhos de produção simbólica. Este 

direcionamento permite uma discussão a respeito da elaboração dos signos urbanos e até que ponto a 

população se identifica e é responsável pela construção da identidade territorial. 

No entanto, não se trata de restringir o território a uma análise simbólica, mesmo porque até os 

signos portam significados políticos. Trata-se, por outro lado, de enfatizar também a importância das 

discussões sobre o caráter simbólico do território nos estudos geográficos, afinal, se a premissa para 

existir o território são as relações sociais, é evidente que uma série de elementos subjetivos que envolvem 

a identidade territorial devem ser levados em consideração nas análises geográficas.  
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Para Haesbaert (1999) toda identidade territorial é, na sua essência, uma identidade social, que se 

projeta através do território. Para ele, todo território possui um valor simbólico e, consequentemente, 

uma identificação com seus habitantes (positiva ou negativa). Logo, as identidades se processam na 

dialética tempo-espaço e que, apesar de possuírem um caráter social, se transformam em territoriais 

quando a sua construção se processa no território ou o transpassa. 

Os verdadeiros pioneiros  

A relação identidade-território tem como pressuposto, a noção de movimento, um processo lento 

que vai refletir no sentido real da identidade para o indivíduo e/ou grupo. Por identidade, Castells (1999, 

p. 22) entende como “[...] o processo de construção de significado com base em um atributo cultural, ou 

ainda, um conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o (s) qual (is) prevalece (m) sobre outras 

fontes de significado”. Para o autor (1999), a identidade legitimadora diz respeito àquelas introduzidas 

pelas instituições dominantes, seja o Estado, a Igreja, os sindicatos, os partidos políticos etc. 

Essa imposição de identidades é observada em processos de colonização, marcadas pela visão 

eurocêntrica, como ocorrida no Brasil, na qual os conquistadores portugueses impuseram seus valores e 

crenças aos índios, considerados selvagens e que, na visão dos colonizadores, necessitavam sofrer um 

processo civilizatório para que fossem considerados dignos. Assim, eram obrigados a se vestir, a se 

alimentar e a participar de cultos religiosos nos moldes europeus. Observa-se que não existia o respeito 

à cultura do outro e ainda hoje, existem exemplos disso, gerando choques culturais entre nações que não 

compartilham de aspectos identitários em comum. 

Sabe-se que antes dos colonizadores, o território brasileiro era habitado por diversas etnias 

indígenas e, no Norte do Paraná, não foi diferente. Mesmo assim, é fato comum nos registros oficiais de 

ocupação, a omissão das histórias ligadas à população indígena. Difícil explicar as razões, mas pode-se 

levantar a hipótese de que, como os portugueses caracterizavam os índios como “selvagens” e, portanto, 

vistos como um atraso à civilização branca, não era de interesse dos colonizadores que houvesse menções 

honrosas a estes primeiros habitantes. Portanto, a história oficial acabou privilegiando as ações 

portuguesas, rotulando-os de heróis por serem desbravadores de terras inóspitas e povoadas por 

indivíduos hostis. Essa ideologia branca acabou se disseminando por todo o país e, com isso também no 

Norte do Paraná, dificilmente se encontram histórias acerca dos índios.  

Neste sentido, a cultura indígena, sendo considerada primitiva frente aos colonizadores passa a 

ser subalterna, sendo suprida da própria constituição de Londrina. Tem-se aí uma cultura marginalizada, 

“invisível” diante da supremacia colonizadora. Até o século XIX, no Norte do Paraná, em um território 

que abrangia as terras da bacia do Tibagi, viviam os povos Xetá, Guarani e Kaingang. Provavelmente, os 

Xetá viviam nas proximidades ao atual município de Apucarana (cerca de 50 quilômetros de Londrina) e, 

pelo constante contato com os brancos e a rivalidade com os Kaingang acabaram se dispersando pelo 
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território e praticamente perderam sua identidade. Não só os Xetá, mas também os Guarani eram 

frequentemente capturados pelos Kaingang, que os transformavam em escravos.  

Os primeiros contatos com os brancos se deram no início da colonização espanhola, no século 

XVI. Com a presença dos jesuítas, houve um contato mais profundo, de forma que a maioria dos índios 

perdeu suas referências culturais (TOMAZI, 2000). A partir de 1855, são atraídos para o Aldeamento de 

São Pedro de Alcântara, onde conviviam com os brancos e passaram a realizar trabalhos forçados, 

juntamente com os escravos. Muitos morriam de gripe, malária e até de alcoolismo, pois, participavam 

diretamente da fabricação de cachaça (MUSEU HISTÓRICO DE LONDRINA, 2004).  

Os índios eram aliciados, geralmente, por ofertas de objetos que desconheciam como roupas, 

cobertores, espelhos etc. Os que não se submetiam ao aldeamento eram mortos. Todavia, em muitos 

casos, os índios serviam de guias para os exploradores, indicando os melhores caminhos para chegarem 

aos seus locais de destino, como se confirma em uma entrevista do pioneiro George Craigh Smith sobre 

a primeira caravana que chegou a Londrina:  

 
Em Jatahy imediatamente descarregamos o caminhão e nos preparamos para continuar a jornada 
no dia seguinte, pois o nosso destino era as terras da Cia. de Terras Norte do Paraná, que estavam 
ainda há 22 quilômetros além do rio Tibagy [...]. Contratouse também um índio manso para 
servir de tropeiro. Esse índio falava com as mulas em sua língua e elas lhe obedeciam 
misteriosamente. (MUSEU HISTÓRICO DE LONDRINA, 2012, s.p.)  
 

Percebe-se na fala do pioneiro, a acentuação das diferenças culturais e a submissão do sujeito: o 

índio considerado apto para ajudar os colonizadores era o denominado “índio manso”, ou seja, aquele 

que não apresentava resistência e era subjugado para atender às necessidades dos dominadores. Outro 

aspecto a ser destacado é a boa relação do índio com os animais no sentido de saber lidar com o animal, 

essencial no transporte de cargas e dos próprios pioneiros, fato surpreendente para Smith.  

A existência de uma cultura indígena é sentida até os dias de hoje, seja pela incorporação de 

hábitos alimentares, como a mandioca e o milho, ou pela presença constante nos núcleos urbanos, em 

um processo de reterritorialização através da venda de artesanato, onde acabam relegados a uma condição 

à margem da sociedade. Mesmo assim, até mesmo na literatura a respeito da colonização de Londrina, o 

elemento indígena é frequentemente esquecido e pouco se sabe a respeito do contato destes com os 

colonizadores ingleses.  

Como forma de conservar a cultura indígena, a Prefeitura de Londrina inaugurou o Centro 

Cultural Kaingáng – Wãre, em 1999, que tem por objetivo a venda e divulgação da cultura material 

Kaingang. O espaço localizado na zona leste do município possui 16 casas-abrigo para hospedar indígenas 

que vem até Londrina comercializar seus produtos. Muitos deles vivem na Reserva Salto do 

Apucaraninha, distante cerca de 80 quilômetros do centro de Londrina, na zona sul. Lá vivem mais de 

200 famílias que vem para a cidade atraídas pela oferta de serviços básicos, como alimentação e 

atendimento médico e também buscar ajuda da administração regional da Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI).  
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Além disso, Londrina é o principal centro consumidor das mercadorias Kaingang, segundo 

Tommasino (1998), o que faz com que seja comum ver nas áreas de maior movimento uma concentração 

de índios vendendo seus balaios e outros tipos de artesanato. Fora os índios, antes de 1929, a região hoje 

ocupada por Londrina era habitada também por comunidades de caboclos. Segundo Ivano (apud 

BRIGUET, 2009,s.p.): “Os caboclos constituíam uma sociedade praticamente isolada do mundo 

civilizado [...], viviam da agricultura de subsistência, eram nômades, misturavam tecnologias indígenas 

com hábitos de antigos escravos.” Muitos acabaram se dispersando com a chegada dos colonos, enquanto 

outros acabaram se incorporando às estratégias da CTNP, pois, auxiliavam na criação de animais.  

Dentro desse entendimento, Monbeig (2007, p. 2) explicita a existência destes antigos 

povoamentos na região:  

 

Não há duvida que já havia um povoamento, e como consequencia caminhos e culturas; mas 
pode-se imaginar em que estado primitivo! Si, de um lado, a colônia Jatahy figura no mappa do 
Club de Engenharia do Rio de Janeiro, dahi em deante, para Oeste não há indicação alguma de 
povoamento, salvo alguns ranchos de caboclos perto das aguadas, com uma derrubada 
insignificante e uma cultura que se limita ao milho. Quanto aos caminhos, não são senão picadas 
que trepam pelas encostas e descem por ellas brutalmente com a única preoccupação de chegar 
o mais rapidamente possível ao ponto de aguada onde se acha o arranchamento: as montarias 
são capazes de esforços formidáveis e supportavam tal estado de cousas; não deveríamos falar 
no passado, pois a uns cem kilometros a montante de Jatahy, sobre as margens do Rio Tibagy, 
este estado de cousas ainda subsiste. Tem-se, a tentação, às vezes, de considerar este esforço 
rudimentar do caboclo como um esboço longinquo da verdadeira colonisação, porem bem 
longiquo para fallar a verdade; particularmente no norte do Paraná não se percebe a herança 
transmitida aos pioneiros pelos caboclos. A colonisação moderna teve que crear tudo.  
 

Sobre a fala de Monbeig (2007), é interessante fazer algumas observações. Em primeiro lugar, 

existe uma ambiguidade no conceito de colonização, pois, pode significar um grupo de “migrantes que 

se estabelecem em terra estranha”, como também “habitar como colono”, ou seja, “membro de colônia 

[...] vindo para o Brasil com o fim de trabalhar na lavoura” (FERREIRA, 1988, p. 160). Nesse sentido, 

ao considerar a primeira definição, pelo fato de não se precisar a origem dos índios e caboclos que vieram 

para o Norte do Paraná, pode-se considerá-los sim como elementos formadores do processo de 

colonização, já que certamente vieram de algum lugar para se estabelecer pela região. Por outro lado, ao 

considerar a segunda definição, estes não se encaixam como colonos, nem tampouco como agentes de 

colonização, pois, não eram membros de colônia que vieram para o país.  

Em segundo lugar, mesmo que índios e caboclos não ocupassem o território norte paranaense 

com fins econômicos e/ou de povoamento, como vieram a fazer os ingleses e demais imigrantes, não se 

pode menosprezar sua cultura. Ao rotular os aspectos da “colonização” dos caboclos de rudimentar, está 

se falando em hierarquização cultural, pois, assim, admite-se a existência de outra cultura “superior”. Por 

isso, mesmo se a criação do território londrinense em termos jurídicos não tenha sido efetivada por esta 

população anterior à chegada dos imigrantes, ignorar a existência desses indivíduos, é omitir a própria 

história da região.  
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Os “esquecidos”: os negros em Londrina  

Quando se analisam os registros da formação inicial de Londrina, em meados da década de 1930, 

observa-se uma tendência ao “branqueamento” da população, já que a maioria dos imigrantes era de 

origem europeia e/ou asiática. De acordo com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico 

e Social – IPARDES – (2012), em Londrina aproximadamente 4% da população se autodeclara de cor 

negra. O casal Lina Tecla e Oduvaldo Silveira, que eram descendentes de ex-escravos no estado de São 

Paulo se estabeleceu nas proximidades da Avenida Higienópolis, na área central de Londrina em 1930. 

Quando chegavam, os negros desempenhavam as mais diversas funções: desbravador, formador de 

lavouras, médico, advogado, professor, político etc. (MUSEU HISTÓRICO DE LONDRINA, 2004).  

Nos primeiros anos de Londrina, um dos destaques da migração negra é o baiano Justiniano 

Clímaco da Silva, que ficou conhecido como “Doutor Preto”, um dos primeiros médicos do município. 

Formado em 1933, pela Faculdade de Medicina da Bahia, chegou à Londrina em 1938, onde além de 

tratar dos doentes, teve uma vida social bastante ativa, sendo também professor de matemática e de latim, 

no primeiro ginásio aberto do município e, em 1941 participou da fundação da Associação Médica de 

Londrina. Em 1947, tornou-se o primeiro deputado estadual, eleito por Londrina (SILVA; PANTA, 

2010).  

O Dr. Preto também fundou, em 1957, juntamente com o advogado Oscar do Nascimento, filho 

de pioneiros, a Associação Recreativa Operária (AROL), conhecido como o “clube dos negros”, embora 

qualquer pessoa, independente da cor, poderia se tornar um associado.  

 

[...] os negros mais mobilizados da cidade de Londrina se sentiram na necessidade de criar um 
espaço em que estes pudessem ter acesso à cultura, lazer e conseguissem, através do clube, se 
unir para um debate da situação do negro. Assim como em outras cidades os negros sentiam 
dificuldades no acesso à escola, ao trabalho e aos espaços de lazer. Embora não houvesse 
segregação oficial, havia a segregação entre brancos e negros. Nesse contexto os negros não 
podiam frequentar os demais clubes (Country Clube, Grêmio, entre outros existentes na cidade) 
que eram frequentados principalmente pelos brancos londrinenses no entanto, os negros não 
tinham nenhum espaço que pudessem exercer seu direito ao lazer (BORGUI; DINIZ, 2010, 
s.p.)  

 

No clube da AROL, havia biblioteca, parque infantil, um salão, onde se organizavam bailes e 

conferências, um curso noturno de alfabetização e uma pré-escola. Ali também surgiu a primeira escola 

de samba de Londrina. Funcionando em um terreno de 1.302 metros quadrados, doado pela Prefeitura, 

a AROL se localizava na Rua Araguaia, Vila Nova, próximo à área central. Em suas paredes de madeira, 

haviam quadros de vários líderes negros, como Zumbi dos Palmares. Como a morte de Manoel Cypriano, 

um dos presidentes da AROL, na década de 1960, houve um declínio na administração do clube.  

Segundo Borghi e Diniz (2010), neste período, a realidade do negro já não era discutida de forma 

enfática e os eventos sociais do clube foram ficando cada vez mais raros. Em meados da década de 1980, 

a Câmara dos vereadores de Londrina, revogou o decreto de doação do terreno onde se localizava a sede, 
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que já estava abandonado, repassando-o para a Igreja do Evangelho Quadrangular, que demoliu a sede, 

dando fim à memória deste marco da cultura negra em Londrina. Ainda na década de 1980, o movimento 

negro volta à atuação, de uma forma mais organizada, através do Movimento União e Consciência Negra 

em Londrina, fundado em 1985 por alunos da Universidade Estadual de Londrina (UEL), com o objetivo 

de estabelecer discussões acerca dos problemas sociais enfrentados pelo negro, enfatizando a questão do 

preconceito.  

Além deste, outros movimentos também surgiram: a Associação de Escolas de Samba de 

Londrina (Associsamba); União dos Negros Evangélicos de Londrina (UNEL), ligado à igreja Metodista 

Wesleyana; Movimento de Estudo de Cultura Afro - Brasileiro (MECAB); Movimento para o Progresso 

do Povo Negro; Associação Afro - Brasileira de Londrina (AABRA); Conselho Municipal da 

Comunidade Negra de Londrina, dentre outros (SILVA; SILVA, 2006).  

Talvez um dos aspectos mais representativos da cultura negra no Brasil seja a religião. Conforme 

Nascimento (2010, p. 930), até o século XVIII, o calundu, culto de origem africana, era o mais comum 

no país e “[...] designava todo tipo de dança coletiva com cantos e músicas acompanhados de 

instrumentos de percussão, invocação de espíritos, sessão de possessão, adivinhação e cura mágica”. Este 

culto precedeu às casas de candomblé do século XIX e os atuais terreiros de candomblé. No início, os 

calundus eram realizados nas fazendas, especialmente, em Minas Gerais e Pernambuco, regiões que 

tinham um grande número de escravos.  

A partir do crescimento das cidades e o com o aumento do número de escravos libertos, as 

manifestações religiosas de origem africana encontram melhores condições para se desenvolverem. 

Assim, os locais de moradia desses negros recém-libertos, fossem sobrados antigos ou casebres coletivos 

tornaram-se locais de encontro e de culto. Verifica-se, neste contexto, que a disseminação da cultura de 

origem africana no Brasil é originária de lutas de resistência, como uma forma de manter vivas as 

tradições, que nem o aprisionamento foi capaz de dissipar.  

Em Londrina, assim como no restante do Brasil, também são percebidas a existência de religiões 

e outras manifestações originárias da presença africana em território brasileiro. Silva (2009) informa que 

existem muitos terreiros irregulares, que não fazem parte da Federação Umbandista de Londrina, ou seja, 

não existem números oficiais da quantidade exata dos terreiros no município. Dentre os mais importantes 

do ponto de vista histórico, pode-se citar: os de candomblé: Terreiro de Candomblé Recanto de 

Oxalufan; Ylé Axé Opo Omim e Ilé Asé Sàngo Oba Àìará Alaketu – Templo de culto aos Òrisá; os de 

umbanda: Cantinho do Pai João; Tenda de Umbanda do Pai Tomás e o Terreiro do Pai Tiãozinho; e um 

que se autodeclara de candomblé e umbanda: Centro de Umbanda e Candomblé Vovó. 

Uma das precursoras dos movimentos culturais e sociais das causas dos negros na região foi 

Vilma Santos de Oliveira, conhecida como Yá Mukumby Alagangue, assassinada em 2013. Nascida em 

Jacarezinho (distante cerca de 160 quilômetros de Londrina), no ano de 1950, seus pais vieram do interior 

de São Paulo e Minas Gerais para trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar do município. Com a morte do 
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pai, veio com a mãe e a avó para Londrina, em 1951, ajudadas por um tio, Leodoro Almeida de Oliveira 

que veio trabalhar na derrubada das matas. Nota-se, portanto, que a presença negra em Londrina já era 

um fator essencial no desenvolvimento do município, embora as histórias oficiais não valorizem esta 

contribuição (LANZA et. al., 2010).  

Justamente por influência do tio, Dona Vilma que morou por muitos anos com a família ao lado 

da sede da AROL, começou a se envolver com a discussão sobre o movimento negro em Londrina. Em 

busca de uma cura para os frequentes ataques de epilepsia que a acometiam, acabou se envolvendo, 

posteriormente, com o candomblé. Apesar do interesse crescente da sociedade pela diversidade religiosa 

e pelas campanhas de conscientização, Dona Vilma dizia que ainda faltava muita coisa para se fazer no 

tocante à inclusão da cultura afro-brasileira tanto na educação, na política e também no cotidiano das 

pessoas, a fim de cerrar a discriminação em volta da fé candomblecista:  

 

Ainda estamos longe de uma aceitação sem preconceitos. Não existe nenhuma casa de 
candomblé num lugar do centro da cidade, por exemplo. O terreiro ainda está no fundo dos 
quintais. O horário do nosso culto começa às 22 horas ou 23 horas, não porque seja obrigatório, 
mas porque isso vem dos tempos da repressão em que os cultos tinham de ser feitos na hora em 
que o branco dorme. (MENDONÇA, 2010, s.p.)  
 

Com isso, observa-se que muito mais do que uma expressão cultural, as religiões afro-brasileiras 

ainda são caracterizadas como uma forma de resistência, pois, para a sua reprodução, seus seguidores têm 

que enfrentar o preconceito. Assim, ao mesmo tempo em que algumas culturas se tornam marginalizadas, 

invisíveis, a cultura dominante é que passa a ser aceita como expressão da cultura nacional. Outro 

elemento simbólico de forte representatividade nessa cultura marginalizada é a Venda do Alto, 

popularmente conhecida como Venda dos Preto, localizada no distrito de Espírito Santo, zona sul de 

Londrina.  

Este remanescente do comércio pioneiro data da década de 1950 e permanece com suas 

características originais, ainda de madeira, feita de peroba. Ali são comercializadas bebidas, enlatados, 

doces, dentre outros alimentos. Além disso, possui uma mesa de sinuca e uma máquina que toca músicas 

para diversão dos frequentadores, muitos deles, agricultores da região (ORIKASA, 2012). A proprietária 

do local, Izolina Maria de Jesus Francisco conta que a família veio de Feira de Santana, na Bahia, em 

busca de melhores condições de vida.  

O pai adquiriu a venda de um caboclo e que hoje é considerada um patrimônio de Londrina. 

Sobre a chegada da família no local, Dona Izolina relembra: “Quando cheguei aqui, só tinha a igrejinha e 

os ranchinhos de pau-a-pique, coberto de sapé no meio do mato. Tinha muito mato, cobra e onça. O 

Distrito já chamava Espírito Santo, por causa do padroeiro, que é o Divino Espírito Santo" 

(LONDRINA, 2011).  

Observa-se, portanto, o pioneirismo da família na história de Londrina. Porém, diferente de tantas 

outras histórias dos negros em Londrina que acabam sendo esquecidas, em junho de 2012, a Câmara de 
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Vereadores de Londrina promoveu a entrega do Diploma de Reconhecimento Público à dona do 

estabelecimento, Dona Izolina em razão dos relevantes serviços prestados à coletividade londrinense, 

ressaltando a importância do estabelecimento como herança pioneira de Londrina.  

Os nordestinos 

Muitos mineiros e paulistas já haviam se embrenhado pela região de Londrina, já na década de 

1920, bem antes da chegada dos ingleses. Muitos deles eram trabalhadores braçais que vieram trabalhar 

como empregados ou por conta própria, em pequenos ofícios. A Associação Pró-Memória de Londrina 

e Região (2004, p. 82) reitera a importância destes verdadeiros pioneiros: “Este exército de pessoas sem 

as quais a cidade não teria sido construída, forma o universo dos esquecidos. Culpa não coube a ninguém 

por essa omissão [...]. Porque a história costuma registrar apenas as pessoas que se destacam por fatos 

que transcendem o normal”.  

Com relação aos paulistas, vieram para o Norte do Paraná para trabalharem na cafeicultura após 

o declínio das lavouras paulistas. Um dos legados culturais deixados por esses migrantes se verifica pelo 

sotaque, bem diferenciado do norte-paranaense com relação às demais regiões do estado, aproximando-

se mais de um sotaque do oeste paulista. Entretanto, outros elementos culturais não estão acentuados no 

território londrinense de maneira que se possam perceber facilmente.  

De acordo com a Associação Pró-Memória de Londrina e Região (2004), um dos paulistas 

pioneiros foi Belmiro Corrêa de Oliveira, que veio para Londrina em 1934, onde instalou a primeira 

tipografia da região. A impressora, movida a pedal, foi a responsável pela impressão do primeiro jornal 

de Londrina, o Paraná Norte, que circulou até 1953 e é considerado um patrimônio documental do 

município.  

Já, as raízes nordestinas conseguiram permanecer no município através de uma tradicional feira 

que ocorre há mais de 15 anos, geralmente, em setembro, sendo promovida pela prefeitura, no Museu de 

Arte de Londrina. Com barracas de comida típica, artesanato em xilogravura e literatura de cordel, além 

de músicas regionais do Nordeste, o evento tem duração de três dias e tem atraído um público em torno 

de 30 mil pessoas nas últimas edições. Raimundo Maia Campos Júnior, cearense de Quixadá, organizador 

do evento, veio para Londrina em 1982. Segundo ele, o objetivo da festa é mostrar a cultura do Nordeste 

para todos e também é uma forma de contribuir para que os nordestinos que moram na região possam 

matar a saudade da terra natal, já que muitos não podem voltar por falta de dinheiro.  

A respeito da quantidade de nordestinos em Londrina, Campos Júnior afirma: “Assim que 

cheguei a Londrina, percebi que a cidade e a região têm muitos nordestinos. Pelos meus cálculos, há mais 

de 500 mil nordestinos e descendentes no Norte do Paraná. Muitos vieram pequenos, outros são filhos 

de nordestinos que não conhecem a terra dos pais” (BRIGUET, 2008, s.p.). Outro cearanse de Quixadá 

que veio para a região foi Hugo Cabral, que se tornou prefeito de Londrina em 1947. Embora não 
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conseguindo dados oficiais sobre o número desses migrantes, pode-se observar a existência de um 

número elevado, segundo as informações do organizador da festa.  

Mesmo sendo a cultura nordestina reverenciada e aceita pela população londrinense pela intensa 

participação na Feira Nordestina, essa se mantém como uma forma isolada de propagação da cultura 

destes pioneiros em Londrina, não sendo observada mais nenhuma manifestação relevante que faça 

menção aos nordestinos no município.  

Como forma de homenagear os pioneiros, a prefeitura de Londrina inaugurou o Memorial do 

Pioneiro, em 2007, juntamente com a comemoração dos 50 anos de construção da Concha Acústica, 

importante elemento histórico da área central que serve, atualmente, para apresentações artísticas. O 

Monumento é composto de 17 totens que contém uma listagem de cerca de 3 mil nomes de pioneiros 

que vieram para Londrina, no período entre 21 de agosto de 1929 e 31 de dezembro de 1939.  

Para Le Goff (1996, p. 535): “O monumentum é um sinal do passado. Atendendo às suas origens 

filológicas, o monumento é tudo aquilo que pode evocar o passado, perpetuar a recordação [...]”, mas 

também o passado evocado é seletivo, na medida em que são os critérios do poder público que vão 

selecionar os nomes dos chamados “pioneiros”. Assim, os monumentos fixos comunicam valores que se 

perpetuam por diversas gerações, reproduzindo ideologicamente os símbolos do poder e dominação.  

Frente à polêmica em torno de sua construção, pelo fato de que muitos pioneiros foram 

“esquecidos”, já que o Memorial do Pioneiro, inicialmente, privilegiava somente os nomes que vieram a 

partir da primeira caravana oficial da CTNP, em 1929, quando se sabe que havia na região índios e 

caboclos bem antes dessa data, alguns totens foram construídos posteriormente à sua inauguração, 

tentado minimizar a discussão, como a homenagens aos índios e ao “pioneiro desconhecido”, uma forma 

polida de incluir todos os indivíduos que vieram para cá antes dos ingleses. Diante do exposto, verifica-

se a omissão da influência cultural de determinados grupos sociais no município de Londrina, o que não 

difere de outras localidades brasileiras, onde os excluídos sociais constantemente têm que reivindicar seus 

direitos e seu lugar na história.  

Assim, nota-se que apenas alguns grupos sociais são contemplados para que suas memórias 

fiquem documentadas na história oficial. A consolidação dessa afirmação se processa quando são 

verificados os elementos culturais que compõe a paisagem: geralmente, monumentos em homenagem 

aos grupos sociais dominantes, erguidos nas principais praças das cidades; nomes de ruas que 

homenageiam aqueles que contribuíram para a dizimação dos indígenas, como Rua Raposo Tavares, Rua 

Amador Bueno e outras tantas que fazem referência aos bandeirantes em Londrina, dentre outros 

aspectos que contribuem para que a consolidação da cultura na paisagem ainda seja caracterizada por 

aspectos ligados à exclusão social. 

Ao atribuir uma hierarquização para os elementos que devem permanecer na paisagem, o poder 

público- e também a iniciativa privada, em alguns casos - acaba por minimizar a importância da cultura 

de outros grupos étnicos que vieram para Londrina. Por mais que a imagem de município moderno (que 
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não conserva sua história, pois, está em constante transformação) ainda esteja presente na construção 

ideológica londrinense, não se pode pensar em uma identidade territorial única, mas principalmente, na 

construção social do sujeito, através de suas crenças, costumes, hábitos alimentares, enfim, a cultura 

delimita o modo de vida dos indivíduos.  Por isso, a cultura destes verdadeiros “pioneiros” que 

contribuíram para  a construção do território londrinense torna-se invisível, no sentido de não ter 

visibilidade na história oficial.  

Mesmo assim, ela se mantém viva quando se observam ainda hoje nas ruas de Londrina os índios 

se comunicando no seu dialeto, os negros praticando a religião dos seus ancestrais e os nordestinos 

divulgando sua culinária e danças típicas com seu sotaque acentuado, reflexos do hibridismo cultural 

existente no município, cujos simbolismos são mantidos e conservados nos dias atuais, mesmo que em 

forma de resistência. Destes símbolos, muitos ainda se fazem presente na paisagem e, por isso, 

contribuem para a manutenção dos valores identitários individuais e/ou coletivos por meio deste 

patrimônio cultural, pois, sem estes elementos, o indivíduo se torna “estrangeiro” na sua própria cidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por diversas vezes, observou-se uma tentativa de promover uma identidade para Londrina, pois, 

as identidades são necessárias para os indivíduos em um processo de identificação com o grupo e, para 

o estado, pode ser uma forma de desenvolvimento econômico, como verificado na discussão a respeito 

do marketing que pode contribuir para o fomento da atividade turística, por exemplo. Assim, em um 

primeiro momento, era o café, o símbolo marcante do Norte do Paraná e de Londrina. Porém, com a 

decadência econômica dessa cultura, especialmente, a partir da década de 1970, este acabou perdendo o 

significado enquanto ícone de prosperidade e, consequentemente, de afirmação de identidade.  

Somente agora, no século XXI é que se começou uma discussão a respeito de uma nova 

identidade para o município. A chamada identidade inglesa que vem sendo afirmada pelos gestores com 

diversas intervenções urbanas reflete uma identidade forjada pela Prefeitura como forma de homenagem 

aos colonizadores ingleses, os quais não possuem ligação cultural alguma com o município exceto o fato 

de o terem fundado. 

Pelo fato de Londrina buscar uma imagem de moderna desde a sua fundação, certamente, muitas 

construções acabaram sendo demolidas, contribuindo para que o município acabe não possuindo uma 

identidade territorial única, na qual se possa atribuir uma característica cultural que o diferencie dos 

demais. Não se pode esquecer que além dos imigrantes, Londrina ainda possui no seu território, marcas 

de uma cultura invisível, manifestada pelos índios, caboclos, paulistas e nordestinos que acabam ficando 

relegados a uma cultura marginal, praticamente esquecidos na história oficial. Dentre estes grupos, pode-

se dizer que o indígena é elemento que mais teve dificuldades no processo de adaptação ao surgimento 
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de novas culturas. Isso porque muito antes da chegada da primeira caravana da CTNP, eles já estavam 

estabelecidos na região.  

Considerados como atrasados culturalmente, os índios foram desterritorializados e tiveram que 

se adaptar às mudanças socioespaciais que foram impostas pelos colonizadores no início da década de 

1930, quando Londrina começou a se estabelecer como município. Ainda hoje, não conseguiram fixar 

seu lugar na sociedade, vivendo em condições de miséria, podendo ser facilmente encontrados na 

mendicância em vários bairros de Londrina. Por outro lado, mesmo tendo pouco destaque nos relatos 

oficiais encontrados abordando a evolução do município, os nordestinos conseguiram ter certo destaque 

cultural, através da Festa Nordestina que acontece anualmente e que se tornou tradição em Londrina.  

Embora a presença de culinária e danças típicas evidencie os modismos do Nordeste, é no mínimo 

curioso ver a grande quantidade de pessoas que vão a esta festa que, aparentemente, não possuem vínculo 

com aquela região do país. Pode-se então, fazer uma relação com a própria formação do povo brasileiro, 

mestiço e fruto do multiculturalidade, que acaba incorporando diferentes culturas ao seu modo de vida 

(vide o caso de inúmeras Festas das Nações que ocorrem no país), mesmo que esta não seja a cultura 

dominante. 
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AS ATIVIDADES INDUSTRIAIS DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE LONDRINA: 

CARACTERIZAÇÃO DA DINÂMICA NO 
PERÍODO 1988-2015 

 

Karoline Oliveira Santos8 
 
 

INTRODUÇÃO 

Atualmente as principais metrópoles do mundo, também denominadas cidades globais, 

possuem grande desenvolvimento em transportes, telecomunicação, ampliação de atividades de pesquisa, 

financeira, etc, o que proporciona novas formas de centralização de seu poder, mediante a presença de 

sede de empresas, ampliando o controle territorial das mesmas. Constituem espaços de controle de alto 

nível, abrangendo finanças e inovações tecnológicas. Por meio desse controle, o território adquire outras 

características espaciais, sociais e econômicas, pois nesse contexto se insere um grande fluxo de pessoas, 

mercadorias e informações, que se tornam condições necessárias para reprodução do capital. A discussão 

atual sobre economia urbana tem ênfase nas áreas metropolitanas. No entanto, observa-se que no 

contexto atual brasileiro, parcela desse poder, também tem sido exercida por grandes cidades, podendo 

ser ou não consideradas metrópoles. Por isso, o fluxo e as articulações entre cidades principais de uma 

rede, são imprescindíveis para realização de análises.  

Londrina (PR) coloca-se como uma dessas cidades, que se apresenta com importância bastante 

acentuada do ponto de vista do seu poder mediante presença de sede de empresas privadas, comerciais, 

industriais e prestadoras de serviços, conforme aponta os dados do IBGE (2018). Acrescente-se ainda o 

fato de ser a principal cidade de uma região metropolitana, instituída a partir de 1998 e que conta em 

2018 com 25 municípios: Londrina, Bela Vista do Paraíso, Cambé, Ibiporã, Jataizinho, Rolândia, 

Sertanópolis, Tamarana, Alvorada do Sul, Assaí, Jaguapitã, Pitangueiras, Sabáudia, Florestópolis, 

Porecatu, Primeiro de Maio, Arapongas, Centenário do Sul, Guaraci, Lupionópolis, Miraselva, Prado 

Ferreira, Rancho Alegre, Sertaneja e Uraí. É importante ressaltar que a Região Metropolitana de Londrina 

foi a primeira do interior brasileiro a ser instituída após a Constituição Federal de 1988, que delegou aos 

estados brasileiros o poder de institucionalização das regiões metropolitanas.   

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do ano de 2018, a 

RML possui população estimada de um total de 1.098.710 habitantes. A Região Metropolitana de 
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Londrina desde sua criação adquiriu papel importante no âmbito do estado paranaense e do Sul do Brasil, 

por ser interiorana e já ter ultrapassado um milhão de habitantes. Mais ainda, porque a dinâmica 

econômica dessa região tem no setor industrial importante participação em termos de número de 

trabalhadores e no Produto Interno Bruto.  

Como primeira justificativa para a realização desse trabalho, tem-se o fato de que ainda há pouca 

bibliografia presente sobre o tema, como por exemplo, Bragueto (2007). Como a Região Metropolitana 

de Londrina é constituída predominantemente por pequenas cidades, poucos são os estudos a abordarem 

tal temática para o conjunto das mesmas (ALMEIDA, 2015; VEIGA, 2007).  

Uma segunda justificativa para o presente trabalho reside no fato de que é preciso caracterizar 

essa atividade industrial para depois entender as possíveis articulações entre as cidades da RML a partir 

dessa produção. Em outros termos, como se realizam as demandas por serviços vinculados à indústria 

no contexto da RML precisa ser estudado. Assim, acredita-se que o estudo da dinâmica das cidades 

integrantes da RML, proporciona a compreensão a cerca das singularidades da economia urbana presente 

em cada uma das cidades. O presente trabalho discute em um primeiro momento, sobre a Região 

Metropolitana de Londrina, e na sequência apresenta a análise da dinâmica industrial da economia urbana, 

presente na Região Metropolitana no período de 1988-2015. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram realizados levantamentos de dados estatísticos no Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE/RAIS) para os 25 municípios que integram a RML; elaboração e análise dos dados; levantamento 

de dados junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)  e Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES); leituras e discussões sobre o tema. 

 

 REGIÃO METROPOLIANA DE LONDRINA 

A Região Metropolitana de Londrina foi institucionalizada em 1998 com seis municípios: 

Cambé, Jataizinho, Ibiporã, Rolândia e Tamarana, em 2000 foi inserido o município de Bela Vista do 

Paraíso; em 2002 o município de Sertanópolis; em 2010 os municípios de Alvorada do Sul, Assaí e 

Primeiro de Maio; em 2012 inclusos os municípios de Sabáudia, Jaguapitã, Pitangueiras Porecatu e 

Florestópolis; em 2013 os município de Arapongas Uraí, Centenário do Sul, Sertaneja, Guaraci, 

Lupionópolis, Rancho Alegre, Prado Ferreira e Mirasselva totalizando 25 municípios (CUNHA, 2014). 

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do ano de 

2014, a RML possuía um total de 1 067 214 habitantes, de acordo com a estimativa de 2018 totaliza 
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1.098.710. Diante de tal contexto, de inclusão de municípios na RML, pode-se enfatizar que tais inserções 

ocorreram devido: 

O processo de inclusão de outros municípios na RML, atendeu diversos interesses políticos, 
principalmente no âmbito dos deputados estaduais que procuravam ampliar suas bases eleitorais 
na medida em que a inclusão dos mesmos na RML, permitiria a obtenção de maiores recursos 
para habitação, educação, saúde, infraestrutura, dentre outros (FRESCA, 2011, p. 87). 

 

No entanto, mesmo com distintos interesses políticos e econômicos, a Região Metropolitana de 

Londrina possui uma importante dinâmica dos fluxos populacionais, particularmente os deslocamentos 

diários. Esses se realizam pela busca de emprego, saúde, estudo, consumo de bens entre outros.  Contudo, 

primeiramente é importante entender aspectos da forma urbana de cidades que compões a RML, que se 

vincula a um dos aspectos dessa discussão que é formação da aglomeração urbana. Essa envolve além 

dos fluxos, a própria questão físico-territorial. A partir do estudo de Fresca (2011) se pode verificar que, 

em meados dos anos de 1970, Cambé era o município mais próximo de Londrina, enquanto que os 

demais estavam distantes do processo de conurbação. Em 1981 essa forma urbana já adquiriu novos 

contornos, onde Cambé teve importante expansão em direção à Londrina, e Ibiporã, Rolândia e 

Jataizinho não apresentaram um crescimento considerável. Em 1991 mapeamentos realizados pela 

autora, demonstram que ocorreu a efetiva conurbação entre Londrina e Cambé. Em 2001 ocorreu 

também a expansão física de Ibiporã em direção à Londrina, depois Rolândia em direção à Cambé, 

enquanto Jataizinho não apresentou expansão considerável. Fresca (2011) explica que: 

 
[...] Em 2008 a ocupação urbana avançava para Rolândia, Cambé, Londrina e Ibiporã, enquanto 
Jataizinho apresentava expansão em direção à Ibiporã. Até o presente evidenciando tratar-se de 
um significativo processo de crescimento territorial, conformando uma grande área urbana ao 
longo da BR 369. Neste processo, importa entender os deslocamentos pendulares estabelecidos 
entre diversas cidades desta área urbana (FRESCA, 2011, p.91). 

 

A forma urbana da Região Metropolitana adquiriu novas características geográficas, por conta 

do processo de conurbação que apresentou uma maior expansão a partir dos anos de 1980. Nesse sentido, 

as cidades de Cambé e Ibiporã cresceram em direção à Londrina, Jataizinho cresceu em direção à Ibiporã, 

enquanto Rolândia cresceu em direção à Cambé. Londrina estendeu seus limites ao longo de todo o 

período considerado, com destaque para as cidades que se localizam ao longo da BR – 369, que obtiveram 

maior crescimento (MOREIS, 2012, p.36). 

Além dessa nova característica, aprofundou-se também a divisão territorial do trabalho que 

envolve a dinâmica econômica e social, aqui referidos ao fato de: haver intensos deslocamentos 

pendulares; apenas uma cidade dormitório; ao fato de que as demais cidades apresentam independência 

em relação a Londrina, no que tange a oferta de bens e serviços básicos para sua população, expressos 

por exemplo no fato de que as cidades apresentam uma área central; pelos expressivos deslocamentos 

pendulares em distintas direções, não apenas para a cidade principal; e ainda pelo fato de que, mesmo 

pequenas cidades apresentam importante setor industrial e que para algumas, se tornaram especializados 



 

 
308 

e inseriram a cidade em circuitos nacionais de comercialização da produção. Nesse sentido, é necessário 

compreender o papel que as cidades da Região Metropolitana de Londrina passaram a exercer, 

aumentando os deslocamentos pendulares entre essas cidades.  

Os deslocamentos pendulares ocorrem entre cidades de uma aglomeração urbana e 

caracterizam-se como um movimento diário, onde as pessoas que residem em determinada cidade 

deslocam-se para outra, com o objetivo de trabalhar, estudar, consumir. Estes deslocamentos tornam-se 

mais complexos na medida em que surgem novos pólos atrativos, como por exemplo, novas áreas 

residenciais, oferta de transportes mais eficientes, busca por serviços, entre outros. 

 Segundo Silva (2010) o que chamamos de mobilidade ou deslocamento pendular está associado 

à expansão de uma determinada região que possui centralidade do mercado de trabalho, se referindo às 

pessoas que se deslocam com certa frequência para trabalhar ou estudar em algum município que não 

seja o seu de residência.  Assim, a mobilidade espacial faz parte da distribuição da população e assume 

uma importância cada vez maior com as mudanças sócio espaciais. Além disso, os trabalhadores 

pendulares utilizam como estratégia residir nos locais mais acessíveis, percorrendo menores distâncias 

para chegar ao município de trabalho. Partindo de tais pressupostos, a mobilidade territorial nas regiões 

metropolitanas, esta diretamente relacionada a um processo amplo e dinâmico de estruturação, e 

expansão de tais regiões. 

A evolução da população da Região Metropolitana de Londrina proporciona ainda, a ampliação 

dos serviços, intensificando os deslocamentos cotidianos, para trabalho, estudo, entre outros. No entanto, 

faz-se importante ressaltar que os deslocamentos pendulares não se realizam apenas para o trabalho e 

estudo, pois os serviços ampliam-se, como por exemplo, o consumo. Assim, as análises realizadas para 

compreender as dinâmicas das regiões metropolitanas, devem considerar aspectos como percurso de 

moradia e lugar de trabalho em termos de temo e espaço, aspectos da vida cotidiana como frequência, 

duração, distância, formas de deslocamento e acima de tudo, as motivações para os 

deslocamentos(FRESCA,2012). 

Sob essa ótica, é necessário destacar que nas migrações pendulares os transportes traduzem um 

dos aspectos da integração das cidades de uma região metropolitana, conforme já apontava Galvão et. al 

(1969). Este fluxo diário de pessoas faz com que uma metrópole expanda sua área de influência, tornando 

possível agregar novos municípios em sua região metropolitana.  

Por outro lado, se estes deslocamentos pendulares ocorrem em um aglomerado urbano com 

continuidade ou descontinuidade territorial e são cada vez mais intensificados, demonstram a necessidade 

e possibilidade da população procurar trabalho, educação, saúde, consumo, dentre outros (FRESCA, 

2012). 

Nesse sentido, é importante destacar que as cidades possuem papel preponderante para o 

desenvolvimento econômico e social, além de propiciar integrações por conta de suas dinâmicas que são 

necessárias para atender outras cidades. Assim, ressalta-se a interpretação de Davidovich & Lima (1975), 
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que já referiam-se à integração econômica e social das cidades que futuramente integrariam a futura região 

metropolitana de Londrina, indicando um fluxo intenso de habitantes entre os municípios, separando o 

município em que trabalha do que reside. As autoras davam destaque para Londrina, pela tendência de 

formar um eixo urbano em uma região agrícola.  

 

Deve-se mencionar, também, a interdependência que se vem desenvolvendo, ao Norte do 
Paraná, entre cidades localizadas em municípios próximos, mas não necessariamente contíguos, 
permitindo indicar uma tendência a eixo em região agrícola, como o de Londrina – Arapongas 
– Apucarana – Maringá. Outra referência diz respeito aos critérios adotados para definir 
aglomerações. Várias 37 cidades de tamanho populacional superior a 100.000 habitantes, de 
acordo com os critérios adotados, não chegaram ainda a constituir aglomerações. Contudo, em 
determinados casos, alguns dos municípios a elas contíguos já denotam sinais de integração [...] 
Cambé e Ibiporã em relação a Londrina [...] (DAVIDOVICH; LIMA, 1975, p.63).  

 
 

Fresca (2011) enfatiza que no processo de metropolização os deslocamentos pendulares 

possuem papel importante, tendo em vista que representam em parte, uma das formas de relações 

interurbanas no contexto de uma região metropolitana. Tais deslocamentos estão associados a presença 

de um sistema de transporte coletivo. Com relação a Ibiporã por exemplo, ressalta-se que a implantação 

de uma linha de transporte metropolitano entre esta e Londrina foi criada em 1988, evidenciando que 

desde aquele momento já havia uma demanda para este serviço. No entanto, outras linhas de transporte 

metropolitano articulando Jataizinho, Assaí e Sertanópolis com Londrina, também passam por Ibiporã, 

o que consequentemente proporciona a compreensão destes deslocamentos pendulares (FRESCA, 2011). 

De acordo com Fresca (2011) Cambé articula-se com Londrina por meio dos deslocamentos 

pendulares, pois por conta da Universidade Estadual de Londrina, e outras faculdades, estudantes 

deslocam-se para Londrina. Além disso, por conta da proximidade e infraestrutura que Londrina possui, 

buscam trabalho, e atendimento na área da saúde, tendo em vista que a cidade oferece diversa 

especialidades de serviços de saúde. Esse contexto evidencia a importância que cada cidade integrante da 

RML possui, cada uma com determinada especialidade, e dinâmicas distintas. As outras cidades, buscam 

tais serviços, assim como Cambé, no entanto, os deslocamentos mais contíguos, ocorrem entre Cambé, 

Londrina e Ibiporã, fato este que evidencia, a articulação entre as cidades da RML. 

 

Dinâmica industrial da Região Metropolitana de Londrina: análise dos dados 

 

Desde sua gênese as cidades que formam a RML, apresentaram condições favoráveis a 

instalação dos meios de produção. Em um primeiro momento, a empresa colonizadora construiu estradas 

para facilitar a circulação das mercadorias e pessoas, contribuindo assim para a realização das atividades 

na região. O segundo momento, com a crescente expansão da cafeicultura, que se tornou uma das 

principais atividades econômicas do estado, deu origem a construção de ferrovias e rodovias, com o 

intuito de direcionar o escoamento da produção para o Porto de Santos e Porto de Paranaguá. No 
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entanto, cabe ressaltar que até os anos de 1975 a contribuição de investimentos por parte do Estado para 

a construção de rodovias e estradas foram de fato pequenas (BRAGUETO, 2007). 

 

Figura 1 – Deslocamentos pendulares das cidades integrantes da RML 2009-2010 

 
Fonte: FRESCA, 2012. 

 

De acordo com Bragueto (2007) com a criação da Companhia de Desenvolvimento do Paraná 

(CODEPAR) e da Companhia de Energia Elétrica (COPEL) os problemas de fornecimento de energia 

do estado foram sendo solucionados e os investimentos aumentaram de forma significativa. Outro fator 

importante que merece destaque é o fato que Londrina, antes dos demais municípios ainda na década de 

1960 adquiriu um grande desenvolvimento nas telecomunicações, esse fato ocorreu por conta da 

implantação do Serviço de Comunicações Telefônicas de Londrina (SERCOMTEL). Segundo Bragueto 

(2007), isso não significa que os demais municípios não se desenvolveram nas telecomunicações, tendo 

em vista que muitos adquiriram desenvolvimento com a empresa de Telecomunicações do Paraná 

(TELEPAR). Os investimentos recentes nessa área ocorreram principalmente na década de 1990 com 

destaque para a implantação das fibras óticas (BRAQUETO, 2007).  

No entanto, a implantação de indústrias na RML surgiu posteriormente, pois de acordo com 

Bragueto (2007) o período entre 1970 a 1985, foi marcado pelo predomínio das atividades relacionadas 

a agropecuária regional. Porém, com a implantação de estradas e rodovias, sistema de energia e 

telecomunicações, o processo de industrialização da Região Metropolitana de Londrina se intensificou.  

Com relação a esse período Bragueto (2007) destaca as condições gerais que proporcionaram a grande 

dinâmica industrial do aglomerado urbano de Londrina. Nesse sentido:  
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As novas condições de produção existentes e as que estão sendo implantadas, como por 
exemplo, as unidades da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (antigo CEFET- Centro 
Federal de Educação Tecnológica) em Apucarana e Londrina, o parque tecnológico de Londrina, 
onde foram construídos laboratórios de Metrologia Química, Normalidade de Qualidade 
Industrial (Inmetro) e do Instituto de Pesos e Medidas (Ipem), o terminal de cargas do aeroporto 
de Londrina, que está sendo implantado pela Infraero, que atuará como estação aduaneira etc. 
indicam mais uma perspectiva para o futuro do que resultados no presente [...] Muitas 
transformações industriais acontecem com em condições gerais de produção produzidas em 
outro momento, resultando em poucas alterações na estrutura industrial, em que pese as novas 
condições que contém os germes de um futuro (BRAGUETO, 2007, p. 30). 

 

Segundo Lojkine (1981, p.145) para localizar as unidades de produção, de gestão, de pesquisa 

ou de direção, os capitalistas não exigem só estradas e outros meios de circulações de mercadorias, ou 

instrumentos de telecomunicações, pois os conjuntos coletivos de habitação, universidades, escolas e 

centros de pesquisas também adquiriram grande importância.  

A partir de tais elementos, o setor industrial da RML, foi obtendo modificações por meio de 

seus novos elementos que contribuíram de forma significativa para sua dinamicidade. A esse respeito é 

importante destacar que no período de 1988-2015 verificou-se que, houve de modo geral expansão da 

indústria de transformação na RML, muito embora com oscilações em termos de número de 

trabalhadores e estabelecimentos, vinculado à dinâmica econômica nacional.  

O gráfico 1 apresenta a evolução do número de trabalhadores no setor industrial sobre o total 

da RML, e permite verificar algumas oscilações entre 1988 – 1996, a partir do qual avança com redução 

a partir de 2012.  

 

Gráfico 1 – Porcentagem do número de trabalhadores industriais sobre o total da RML no período de 

1988-2015. 

 

Fonte: MTE/RAIS; Org.: Santos, 2017. 
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Do ponto de vista do número de estabelecimentos industriais, o gráfico 2 permite verificar que, 

ocorreu redução nos mesmos em termos percentuais sobre o total de estabelecimentos comerciais, 

prestadores de serviços e agropecuários. Em princípio não se pode afirmar redução da atividade 

industrial, tendo em vista a expansão das outras atividades em período de crescimento da economia 

nacional entre 2003-2013/2014, inclusive de macropolíticas econômicas voltadas à indústria. 

 

Gráfico 2 - % do número de estabelecimentos industriais sobre o total da RML no período de 1988-
2015. 

 
Fonte: MTE/RAIS; Org.: autora, 2018. 

 
 

Tanto assim que, a participação do setor industrial no PIB dos municípios da RML, apresenta-se 

bastante importante para grande parte dos municípios. É o caso de Arapongas, Sabáudia, Rolândia, 

Jaguapitã, Prado Ferreira, Cambé, Assaí e Sertanópolis, cujos percentuais eram expressivos em 2013 e 

2016. Assim como destaca o quadro 1. 

A primeira e a segunda cidades são caracterizadas pela forte presença da indústria moveleira, 

Sabáudia tornou-se uma cidade com a expansão de unidades produtivas de Arapongas. Rolândia por sua 

vez, apresenta importante setor da indústria alimentícia, mas com destaque para as agroindústrias avícolas; 

o mesmo ocorre com Jaguapitã, Prado Ferreira. No entanto, conta com importante participação 

vinculada à agroindústria sucroalcooleira. Cambé possui destaque para o setor industrial no segmento 

alimentício, com percentual significativo de 21,16% no Produto Interno Bruto municipal. Apresenta 

números significativos para o estabelecimento de indústria de transformação e trabalhadores no contexto 

da RML.  

Diferente é Assaí, onde a produção industrial metalúrgica e mecânica são os destaques, a 

produção industrial de Assaí engloba beneficiamento de cereais, indústrias de equipamentos metalúrgicos 

e produção de elevadores, que merece destaque por utilizar-se de serviços de ampla tecnologia e 
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complexidade. Por conta disso, atualmente a indústria metal e mecânica se constitui como sua 

especialização produtiva.  

A especialização produtiva diz respeito ao predomínio de empresas e trabalhadores em um setor 

específico de produção industrial. Assaí possui a Jumbo Industrial mecânica, responsável pela fabricação 

de partes e peças para elevadores e escadas rolantes para a Atlas Schindler, localizada em Londrina. No 

entanto, essa indústria também atua para outras grandes empresas na escala do Centro Sul do país 

(ARAÚJO, 2009). 

 

Quadro 1: Participação do PIB Industrial nos municípios da RML, 2013. 

Munícipios  
PIB do setor industrial dos munícipios da 

RML 

Alvorada do Sul  5, 16% Miraselva 4,85% 

Arapongas  38,26% Pitangueiras 8,63% 

Assaí  20,22% Porecatu 10,24% 

Bela Vista do 

Paraíso 
5,98% Prado Ferreira 25,66% 

Cambé 21,16% Primeiro de Maio 5,41% 

Centenário do Sul 6,59% Rancho Alegre 7,58% 

Florestópolis 19,06% Rolândia 34,29% 

Ibiporã 15,53% Sabáudia 33,29% 

Guaraci 8,72% Sertaneja 6,37% 

Jaguapitã 34,59% Sertanópolis 23,14% 

Jataizinho 12,65% Tamarana 12,96% 

Londrina 16,85% Uraí 9,60% 

Lupionópolis 9,33%     

Fonte: IBGE, 2014; Org: autora, 2018. 

 

Segundo Rosenthal (1999), o setor metal mecânico contém uma grande diversidade de 

atividades relacionadas à transformação dos metais, devido a essa característica é denominado de 

complexo metal mecânico, esse complexo contempla um conjunto de setores, os serviços realizados 

demandam tecnologia e tem como base as técnicas diretamente relacionadas com a produção e 

processamento de metais, como o ferro, o aço, entre outros (ROSENTHAL, 1999). 
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O setor metal-mecânico possui diversidade, podendo ser dividido em insumos, materiais e 

equipamentos e automobilístico. Mesmo com essa diversidade de atividades esse setor se destaca e 

proporciona reflexos para a incorporação de novas tecnologias. A Elevadores Atlas Schindler S.A 

instalada na cidade de Londrina-PR, possibilita a articulação e transferências de materiais de uma cidade 

para outra, intensificando as relações econômicas entre Assaí e Londrina. A indústria mecânica possui 

um mercado de grande significado, pois é uma indústria de ponta no que tange à tecnologia. Vale ressaltar 

ainda que as indústrias metalúrgicas Jumbo, Blank & Fonseca e Veipa são grandes fornecedoras de 

equipamentos para Londrina-PR, por conta dessa dinâmica o setor industrial é responsável por maiores 

índices de emprego formal (ALMEIDA, 2007). 

     A cidade de Cambé possui aproximadamente 105 MIL habitantes (IBGE, 2017) e em sua 

economia, destaque para o setor industrial com participação de 21,19% no Produto Interno Bruto 

municipal. Apresenta números significativos para o estabelecimento de indústria de transformação e 

trabalhadores no contexto da RML.  

A industrialização de Cambé teve início por volta do ano de 1960, e se caracterizava apenas pela 

produção de bens não duráveis, principalmente para o ramo alimentício e beneficiamento de produtos 

agrícolas, com destaque para o café. De acordo com Bragueto e Rocha (2013), nos anos seguintes o 

governo municipal atuou para diversificar o setor industrial, com apoio para incubadora de empresas para 

o aperfeiçoamento industrial, integrando com micros e pequenas unidades produtivas com capital local 

e regional.  

Além disso, entre 1975 - 1984 houve expansão no parque industrial de Cambé, enquanto a crise 

dos anos de 1980 modificou a estrutura e dinâmica das indústrias do município. A partir dos anos 1990, 

de acordo com Bragueto e Rocha (2015), como resultado de políticas municipais, foram implantados dois 

parques industriais: José Garcia e Parque Maracanã, e um Distrito Industrial instalado nas principais vias 

de acesso à cidade, e os outros parque industriais as margens da PR 445, com ligação para o estado de 

São Paulo e saída para Curitiba.  O Parque Maracanã e o Distrito Industrial estão na BR 369, sentido 

Londrina e saída para região Oeste do Paraná.  Nesse contexto, torna-se evidente que além dos incentivos 

fiscais, da infraestrutura, o município de Cambé se destaca como atrativo por sua localização, 

proporcionando uma grande fluidez do território, associada com a circulação de mercadorias e pessoas, 

processo esse intensificado, com a integração da RML. O fato de estar conurbada com Londrina 

possibilita a essa cidade ter facilidade de deslocamentos da força de trabalho, a obtenção de serviços em 

Londrina, de usufruir de infraestrutura (aeroporto), dentre outros que se pode denominar de economia 

de aglomeração.  

Cambé conta ainda com a fluidez mediante transporte ferroviário, por meio da América Latina 

Logística (ALL) concessionária da Rede Ferroviária Federal, existe também o Terminal Intermodal de 

Cambé – Brado Logística -que é responsável por armazenar cargas de exportação e importação em 
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containers, proporcionando assim uma economia para a circulação de mercadorias (BRAGUETO; 

ROCHA, 2015). 

É importante citar a AmcorFlexibles Brasil com sede na Austrália; a Sandoz de origem suíça e 

a Pado que em 1997 instalou sua unidade fabril juntamente com sua sede administrativa em Cambé. 

Existe na cidade, maior relevância dos incentivos fiscais municipais, que diz respeito a concessão de 

incentivos às atividades econômicas no município por meio de incentivos fiscais, econômicos e 

estruturais, para novas unidades produtivas e para as que já estão instaladas no município mas que 

possuem como um dos objetivos a ampliação da  capacidade de produção (BRAGUETO, 2007). 

Segundo Rocha (2017) a importância do setor industrial de Cambé esta relacionada com diversas 

condições gerais que possibilitam a produção, sendo: “a ampla malha viária e ferroviária, mão de obra 

disponível, parques e distritos industriais, incentivos fiscais, econômicos e estruturais previstos por lei 

municipal e o mais importante, a proximidade com o município de Londrina, que concentra diversos 

serviços do setor terciário e secundário (ROCHA, 2017, p.6). 

A cidade de Sertanópolis possui concentração de indústrias também alimentícias assim como 

Cambé, com destaque para o processamento de trigo através do Moinho Globo, LCA Alimentos Tia 

Ofélia, TickTitos Indústria de Biscoitos de Polvilho, entre outras, tendo em vista que a sua produção é 

voltada especialmente para soja, milho e trigo (OLIVEIRA, 2017). 

Prado Ferreira, apresentou dados significativos, sua economia tem como base a indústria 

sucroalcooleira, assim como Florestópolis, e Guaraci, por conta disso, atende uma grande demanda de 

força de trabalho, especificamente dos chamados bóias-frias.  

Outra cidade que apresenta maiores índices no que diz respeito ao número de trabalhadores e 

estabelecimentos industriais é Jaguapitã-PR, o município está localizado à aproximadamente 50 km de 

Londrina-PR, em sentido noroeste. Pequeno município com população de 13.287 habitantes (IBGE, 

2017). De acordo com Veiga (2007), a cidade de Jaguapitã se destaca pela produção industrial de mesas 

para bilhar. No ano de 2006, o município contava com 54 fábricas na área urbana, sendo que 46 estavam 

em plena atividade. A atividade é bastante significativa, pois essas fábricas não comercializam os 

produtos, a maior parte da produção é destinada para locação, proporcionando a articulação com outros 

estados que necessitam das mesas de bilhar. Com relação ao setor industrial de mesas para bilhar, Veiga 

(2014) salienta que o período entre 1985-2004, foi marcado por um desenvolvimento industrial 

relativamente fraco, mesmo levando em consideração o fato de que a quantidade total de unidades 

industriais e de trabalhadores de uma forma geral, tenha tido acréscimos no decorrer dos anos, com 

destaque para o ano de 2004, em que existiam 71 estabelecimentos industriais que empregavam 523 

trabalhadores. A indústria de mesas de bilhar está em segundo lugar se tratando de geração de empregos; 

a primeira são as agroindústrias de frangos JBS Food (ex Avebom) e Jaguafrangos (VEIGA, 2007). 

   A Jaguafrangos assim como outras agroindustriais, utiliza-se do sistema de integração que 

consiste em uma articulação além da propriedade, pois se faz necessário o fornecimento da mão de obra, 
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disponibilização do capital para modificação da estrutura para atender as necessidades dos mercados 

consumidores, e manutenção da empresa. Os produtores integrados da Jaguafrangos são pequenos 

proprietários rurais, com experiências com gado leiteiro de médio porte, que passaram a praticar a 

avicultura.  

De acordo com Garcia e Ruchinek (2009) no estado do Paraná estão instaladas as mais 

importantes empresas de abate e processamento, que estão diretamente articuladas as fábricas de ração, 

incubatórios e outros segmentos da cadeia avícola, essas empresas possuem uma integração com um 

número significativo de produtores rurais, que se dedicam a avicultura. Essas agroindústrias operam em 

larga escala de produção e utilizam de uma tecnologia avançada para o abate e processamento dos frangos. 

A participação na exportação e importação é grande e cada vez mais atendem a um mercado segmentado. 

Garcia (2004) acrescenta ainda que, um dos fatores essenciais para o crescimento desse 

segmento foi a abertura da economia brasileira, que teve início no ano de 1990, pois proporcionou 

condições favoráveis para que esta indústria de abate e processamento de frangos ampliasse seu espaço 

de atuação, se articulando com outros municípios, estados e ampliando suas relações em nível mundial 

por meio das exportações. Outro ponto que merece destaque para esse crescimento é o fato de que as 

empresas líderes nesse segmento, ao direcionarem parcelas significativas e crescentes de sua produção 

para exportação, proporcionaram a origem e a atuação de empresas de menor porte em mercados 

regionais internos. 

  Na economia do estado do Paraná, as cooperativas agropecuárias possuem índices 

representativos, participando de forma intensa em todo o processo de produção, ou seja, beneficiamento, 

armazenamento, industrialização e comercialização dos produtos agropecuários. As agroindústrias de 

frango de corte no Brasil evoluíram de forma significativa, em função de muitos avanços nas áreas de 

genética, nutrição, manejo e sanidade e a adoção de equipamentos modernos, por conta disso, e das 

diversas atividades do segmento industrial a avicultura se transformou, em uma atividade dinâmica, que 

é expressa em seus dados significativos, em nível  

mundial (TANAKA, et. al, 2005, p.4). 

Não se pode ainda desconsiderar a participação do PIB industrial de Londrina que, embora 

represente aproximadamente 17%, tem os maiores números absolutos em termos de PIB, número de 

trabalhadores e estabelecimentos; apresenta ainda o mais diversificado setor industrial da RML. 

É por meio das atividades econômicas das cidades de uma região metropolitana que é possível 

evidenciar o caráter dinâmico e complexo das RMs, o espaço metropolitano apresenta uma grande 

diversificação produtiva, que é expressa na divisão social do trabalho, tornando-se essencial para a 

organização dos setores econômicos do país. Assim, a gestão e o poder de controle tornam-se a base na 

economia metropolitana.  
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            A área metropolitana assume papel importante na discussão pois, nesse espaço urbano atuam 

múltiplas lógicas de acumulação determinadas por diversos interesses do Estado, do capital em suas 

diversificadas frações da força de trabalho, e em seus diferentes segmentos (OLIVEIRA, 2009). 

As cidades da RML possuem grandes singularidades, fato este que intensifica os deslocamentos 

entre as cidades.  Em comparação com as outras cidades da região metropolitana, Londrina apresenta 

índices relativamente pequenos, porém possui um número significativo de trabalhadores industriais, no 

período de 1988-2015.  As cidades de Assaí, Arapongas, Cambé, Jaguapitã, Sabáudia, Florestópolis, Prado 

Ferreira e Rolândia, apresentam no setor industrial, a maior geração de empregos, evidenciando uma 

grande dinâmica no que diz respeito a economia urbana. As atividades industriais, delineiam a economia 

urbana propriamente dita, e intensificam as relações entre a cidade principal com as outras cidades 

integrantes, tendo em vista que a maior participação do setor industrial não se concentra na cidade 

principal, porém esta, apresenta uma expansão de serviços para atender a demanda desse conjunto de 

cidades aumentando de forma significativa a dinâmica da economia urbana. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante das análises realizadas, foi possível concluir que as cidades integrantes da RML possuem 

uma grande dinâmica e complexidade do ponto de vista industrial. Fato esse que pode ser explicado pelas 

transformações que ocorreram no processo de industrialização e urbanização tanto no Brasil, como no 

Paraná. Esses processos ocorrem de forma articulada e se expressam de forma diferenciada nas cidades, 

gerando singularidades. Ressalte-se que, entre os municípios integrantes da RML, além da cidade 

principal, Arapongas, Sabaúdia, Jaguapitã apresentaram maior participação no que diz respeito ao número 

de estabelecimentos e trabalhadores industriais. Mais que isso, várias dessas cidades se colocam como 

especializadas na produção industrial como. Enquanto outras apresentam um setor diversificado em 

termos de ramos e gêneros produtivos. Em outros termos, embora a indústria tenha pequena participação 

no PIB da RML, importa notar que, individualmente as cidades de Arapongas, Sabaúdia, Jaguapitã, e 

Rolândia, foram as que apresentaram no período de 1988-2015 a maior participação do setor industrial 

no PIB. Esses elementos permitem entender um dos aspectos da complexa divisão do trabalho e da 

economia metropolitana.  
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INTERMUNICIPALIDADES COMO 
ALTERNATIVAS DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E SOCIAL PARA PEQUENAS 

CIDADES: O CASO DE CAMBIRA/PR 

 

Dênis Cereja dos Santos1; Renan Valério Eduvirgem2 
 

 
INTRODUÇÃO 
 

Segundo o último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2010), Cambira possui uma população de 7.236 habitantes e população estimada de 7.808 habitantes para 

o ano de 2017 (IBGE, 2017). Cambira localiza-se no entroncamento de uma das principais regiões do 

estado do Paraná, entre as cidades de Londrina e Maringá, segunda e terceira maiores cidades do estado, 

respectivamente, e próxima de Apucarana, cidade que cumpre um importante papel regional. Cambira 

passa por um processo inverso em comparação ao apresentado pela grande maioria dos pequenos centros 

urbanos paranaenses. Após um período de recessão populacional, que perdurou até meados da década 

de 1990, o município passou por um processo de aumento populacional, nesse caso observada a 

população urbana, já que o processo de êxodo rural continua ocorrendo. O aumento populacional não 

significa a tradução de uma melhora nos índices econômicos ou sociais da localidade, que ainda apresenta 

os inúmeros problemas observados na grande maioria dos pequenos centros urbanos. 

O desenvolvimento desse artigo se concretizou como parcela de um trabalho de conclusão de 

curso sobre as interações espaciais de pequenas cidades, focando no exemplo de Cambira/PR. A partir 

da busca do entendimento desse processo, que se deu pelo mapeamento dos deslocamentos pendulares, 

entendeu-se como importante uma busca pelo entendimento das formas oficializadas de interações entre 

os municípios da região, sendo que a maioria deles possuem como sedes pequenas cidades. Portanto, os 

objetivos que envolveram a confecção deste artigo foram a realização de uma revisão bibliográfica de 

estudos sobre discussão do significado das pequenas cidades no viés da ciência geográfica, trabalhos 

acadêmicos que evidenciam os processos que caracterizam o desenvolvimento e do desenvolvimento 

atrelado a realidade de uma pequena cidade. Para tanto, com o intuito de compreender como se 

desenvolvem as interações no âmbito da rede urbana entre unidades administrativas municipais na busca 

de melhores condições para a sua população, com o intuito de suprir a falta de alguns serviços públicos 

que normalmente, mesmo sendo de extrema necessidade, são escassos em pequenas cidades, além de 
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outras alternativas que visam o desenvolvimento econômico e social de uma região como um todo, 

buscou-se realizar uma análise inicial sobre a inserção de Cambira na Associação de Municípios do Vale 

do Ivaí e na Região Metropolitana de Maringá. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Para que os objetivos que permearam a elaboração desse artigo fossem concretizados, foram 

utilizados os seguintes métodos: 

• Pesquisa bibliográfica sobre estudos realizados sobre pequenas cidades, o conceito de 

desenvolvimento atrelado às pequenas cidades e sobre a inserção de Cambira na Associação dos 

Municípios do Vale do Ivaí e na Região Metropolitana de Maringá e como essas entidades atuam em suas 

diretrizes administrativas como forma de beneficiar os municípios que as integram; 

• Mapeamento, localizando Cambira inserida nessas entidades institucionalizadas, utilizando-se da 

localização geográfica como fator explicativo. 

O software Quantum Gis foi a ferramenta escolhida para auxiliar o trabalho de mapeamento das 

informações geográficas levantadas. Os mapas foram desenvolvidos utilizando-se a base cartográfica do 

IBGE, localizando Cambira de acordo com a região onde seu território municipal está inserido, 

destacando suas relações hierárquicas com as demais cidades da rede urbana.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Entendendo as pequenas cidades 

Antes de se fazer uma análise sobre a questão do desenvolvimento atrelado as pequenas cidades, 

é necessário o entendimento da discussão de pequenas cidades dentro da ciência geográfica. Endlich e 

Rocha (2010) deixam isso claro na publicação que foi resultado do primeiro evento voltado para o assunto 

em 2010. Segundo os autores, estudar as pequenas cidades não é buscar a fragmentação da Geografia 

Urbana, mas entender as articulações existentes no meio urbano, tendo papel fundamental de contribuir 

para a ciência com debates, trocas de ideias e novas publicações sobre o assunto. 

Mas seria possível definir o que são de fato as pequenas cidades? Com um número expressivo 

de trabalhos publicados na ciência geográfica, principalmente relacionando o entendimento sobre os 

pequenos centros urbanos ao número de habitantes, ainda existe muita discussão sobre uma definição 

geral para as pequenas cidades. Segundo Endlich (2006) a definição de pequenas cidades não é simples, 

pois essas localidades “oferecem elementos para se discutir não só o conceito de pequenas cidades como 

o próprio conceito de cidade, pois nelas são avaliados os qualificativos que devem compor o limiar entre 

a cidade e a não-cidade” (ENDLICH, 2006, p. 85). Entretanto, a autora destaca que, mesmo que em 

menor grau, os requisitos que definem a dinâmica de uma cidade são observados nos pequenos centros.  
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Corrêa (2011) evidencia essa dificuldade em se encontrar uma maneira de explicar o que são as 

pequenas cidades. Possivelmente essa dificuldade se deva pelo fato de existir diferenças marcantes 

relacionadas ao tipo de colonização que dá origem a uma pequena cidade, à região a qual uma pequena 

cidade faz parte e às suas dinâmicas e fatores locais durante a história da cidade que acarretaram a perda 

de população ou estagnação da mesma. Com relação ao período de surgimento das pequenas cidades, o 

autor destaca dois períodos: décadas de 1950/1960, com industrialização e urbanização ainda pouco 

desenvolvidas as pequenas cidades desempenhavam papel mais significativo na vida econômica, social e 

política. Já após 1970, o autor evidencia o fato das pequenas cidades terem sua origem relacionada ao 

período de criação, tendo influência das motivações que levaram a origem da cidade e a emancipação do 

território municipal que esta é sede, aos agentes sociais que deram início a colonização da região onde 

está localizada. Outro tratamento dado às pequenas cidades é o de que elas são caracterizadas como um 

ambiente rural concentrado, ou seja, uma concentração urbana constituída e desenvolvida a partir da 

agropecuária, com atividades, mesmo que desenvolvidas em ambiente urbano, ligadas direta ou 

indiretamente à agropecuária, ou ainda com a função de sediar as principais instituições ligadas à 

administração pública municipal.  

Santos (1981) quando trata das funções desempenhadas nas pequenas concentrações urbanas, 

as caracteriza como centros locais, que são capazes de disponibilizar as funções urbanas em uma escala 

mínima (trabalho, comércio, serviços, entre outros) para a sobrevivência da população e, relacionada a 

essa visão, é possível relacionar a questão dos níveis hierárquicos e as funções que as cidades 

desempenham na rede urbana. Nesse caso, é preciso fazer uma relação entre os centros locais 

evidenciados por Milton Santos e o estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

denominado Região de Influência das Cidades (REGIC) (IBGE, 2008). O REGIC é um estudo 

produzido pelo IBGE que caracteriza os centros urbanos de acordo com a hierarquia na rede urbana e o 

nível de centralidade. Segundo o REGIC, os Centros Locais se caracterizam por centralidade e atuação 

que não extrapolam os limites do seu município, servindo apenas aos seus habitantes e têm população 

dominantemente inferior a 10 mil habitantes (mediana de 8.133 habitantes). (IBGE, 2008, p. 13).  

Sejam os pequenos centros urbanos caracterizados pelo número de habitantes, pelo período 

histórico de surgimento ou pelas funções hierárquicas exercidas na rede urbana que estão localizados, o 

fato é que deixar de estudar essas cidades, que são sedes da grande maioria dos municípios existentes no 

Brasil, é o mesmo que não considerar o futuro do planejamento social, ambiental e econômico nacionais, 

principalmente nas regiões interioranas brasileiras. Uma política concentradora, que prima pelo 

planejamento referente a organização e estruturação dos grandes centros urbanos brasileiros é ir contra 

uma política expansionista, que tanto buscou a colonização e desenvolvimento das regiões de menor 

densidade populacional brasileiras. Um olhar para as pequenas cidades não significa uma definição apenas 

do urbano, mas também do agrário, que ainda é o grande bastião da economia nacional. 

 



 

 
 324 

A questão do desenvolvimento atrelada às pequenas cidades 

 

Quando a condição das pequenas cidades é discutida, logo surgem propostas, alternativas para o 

desenvolvimento das mesmas, geralmente questionando-se quais fatores, internos e externos, influenciam 

o desenvolvimento dos pequenos centros urbanos. Antes de se discutir tais questões, é preciso entender 

o que significa desenvolvimento. 

Segundo Oliveira (2002), a questão do desenvolvimento é uma das mais debatidas nos meios das 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, principalmente quando o assunto é a diferenciação entre 

desenvolvimento e crescimento econômico, pois muitos consideram apenas os incrementos na renda, 

deixando de lado como essa renda é distribuída.  

Se for considerado apenas o quesito economia, “desenvolvimento é, basicamente, aumento do 

fluxo de renda real, isto é, incremento na quantidade de bens e serviços por unidade de tempo à 

disposição de determinada coletividade” (FURTADO, 1961, p.115-116). Porém, levar em conta o 

desenvolvimento apenas analisando os fatores econômicos é um erro. Lopes (2002) enfatiza que os 

“problemas do desenvolvimento estão muito longe de ser apenas problemas da economia”. Liberdade, 

justiça, equilíbrio e harmonia são elementos indispensáveis para se considerar uma sociedade como 

desenvolvida. Sob certos aspectos, é preciso desapego em relação aos elementos quantitativos, 

principalmente no contexto de uma pequena cidade, onde, em muitos casos, o capital e a renda estão 

concentrados nas mãos de poucos, sendo que a simples observação de dados econômicos absolutos não 

pode traduzir a realidade.  

Existe a necessidade de se considerar a participação das pessoas nas decisões políticas como 

forma de agregar aos processos que envolvem o desenvolvimento. Para Sen3 (apud MARQUES, 2010), 

as pessoas só conseguem alcançar seus objetivos a partir de oportunidades econômicas, liberdades 

políticas, poderes sociais, mas para isso elas precisam de condições para que essas realizações se 

concretizem, como saúde e educação, em um meio em que as pessoas possuem a liberdade de participar 

das escolhas sociais e das tomadas de decisões políticas. 

Entretanto, levando em conta o desenvolvimento como deveria ser, em prol da coletividade, 

ações planejadoras devem ser colocadas em pauta. Quando essa questão é levada para o âmbito 

geográfico, sabemos que regiões e territórios podem ter maiores oportunidades de se alcançar o 

desenvolvimento em comparação com outros. É claro que, para se compreender as causas que levam 

uma cidade ou até uma região a serem mais atrativas para as pessoas que outras, é preciso entender todo 

o contexto geográfico e histórico para não se tirar conclusões precipitadas, ou seja, ir além das 

características que elas possuem atualmente.  

 
3 SEN, A. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010 
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Segundo Leão (2010), o poder público tende a concentrar os investimentos em infraestrutura nos 

centros de maior expressão, ocorrendo assim não só um processo de concentração e centralização 

econômica, mas também espacial, dessa maneira, um processo de desenvolvimento desigual propiciado 

pela dinâmica do capitalismo. Sendo assim, é preciso entender um pouco as possibilidades de um 

desenvolvimento endógeno, observando as potencialidades de uma cidade ou região. Aqui pensa-se nas 

alternativas para as pequenas cidades frente a uma economia e renda concentrada nos centros de maior 

expressão. Pensando nesses aspectos anteriormente citados, será necessária uma breve análise sobre o 

que significa desenvolvimento local.  

Nas palavras de Benko (1999), o desenvolvimento local trata de uma oposição à organização 

clássica do sistema econômico, sendo considerada uma estratégia de diversificação, levando em conta 

uma base que sustente os recursos naturais, humanos e econômicos, buscando a flexibilidade frente à 

tendência, centralização e a concentração.  

Segundo Endlich (2007), no tocante ao desenvolvimento local, logo vem à tona a questão de se 

reduzir a dependência externa, deixando evidentes as potencialidades locais. Segundo a autora, são várias 

estratégias existentes que podem ser adotadas, com arranjos locais únicos, considerando que se procura 

uma resposta ao desenvolvimento desigual, que por fatores históricos variados faz com que existam 

regiões perdedoras e ganhadoras.  

No Brasil, a grande parte, o foco do Estado, através de seus planejadores, é o estímulo à definição 

de regiões, onde essas teriam um polo principal, ou seja, uma cidade de maior expressão para assim 

favorecer a desconcentração metropolitana e influenciar o desenvolvimento de mais regiões pelo país. 

Segundo Moura (2010), as ações de nível local, que são várias, devem existir e serem desenvolvidas, mas 

seus limites devem ser considerados. Para a autora, estratégias de nível regional, como criação de 

consórcios e associações intermunicipais ajudam a evitar a subordinação dos mais fracos pelos mais 

fortes. Entretanto, segundo Endlich (2006, p. 315-316) 

 

[...] o estímulo à implementação de pólos que ajudariam a estimular o território nacional, 
promovendo uma ocupação mais racional do mesmo e uma melhor difusão do desenvolvimento 
econômico, baseavam-se em centros que já eram considerados como intermediários na rede 
urbana. Então, se por um lado, esse processo representou desconcentração metropolitana, por 
outro, representou concentração já que as cidades médias atraíram fluxos humanos provenientes 
das pequenas cidades. 

O limite as estratégias regionais de desenvolvimento devem ser colocadas em pauta. Qual é o 

benefício real que, por exemplo, associações entre municípios podem proporcionar para pequenas 

cidades? Até que ponto as questões políticas, de aspecto eleitoreiro, é utilizada para fomentar a inserção 

de uma pequena cidade em uma região metropolitana?  
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Cambira/PR como município integrante da Região Metropolitana de Maringá e da Associação 

de Municípios do Vale do Ivaí 

 

Entende-se que a busca por planos que promovam ações em conjunto com outros municípios 

represente possibilidades de desenvolvimento, principalmente às pequenas cidades, como Cambira por 

exemplo. Tratam-se de ações com perspectiva de desenvolvimento integrado do ponto de vista regional. 

A esse propósito, Moura (2010) entende que uma estratégia de desenvolvimento que vise o bem-estar e 

a melhoria da qualidade de vida da população das pequenas cidades ou que vise a criação de novas 

oportunidades para as pessoas levando em consideração emprego e renda principalmente, pode ser 

alcançada por intermédio da criação de associações e de acordos intermunicipais. Todavia, é preciso 

considerar que muitas vezes a população é deixada de lado em propostas de desenvolvimento que 

compreendam a integração entre municípios de uma mesma região, fazendo prevalecer os fatores 

políticos e econômicos frente às necessidades das pessoas. Segundo Endlich (2017, p. 31) 

 

[...] políticas territoriais são imprescindíveis, mas que nelas estejam contidas as transformações 
sociais essenciais, de maneira que inclua adequadamente a parcela da sociedade presente nos 
espaços em mudança. Que os espaços melhorem, mas que nesse processo não estejam, 
paralelamente, dinâmicas socialmente excludentes.  

 
No Paraná, um dos modelos existentes de cooperação em conjunto entre municípios é regido 

pela Associação dos Municípios do Paraná (AMP). Fundada em 20 de agosto de 1964, a AMP foi 

declarada Entidade de Utilidade Pública pela Lei Estadual N° 5455, de 24 de dezembro de 1966. Congrega 

os 399 municípios do Estado e é sua representante oficial. A AMP possui caráter privado, é apartidária, 

filiada à Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e lidera o movimento municipalista estadual. 

Além de defender os interesses dos municípios do Paraná junto às demais instâncias de Poder, a AMP 

também oferece serviços de consultoria e assessoria nas áreas jurídica e tributária, bem como fornece 

informações atualizadas sobre as transferências constitucionais e o movimento municipalista. Segundo o 

site da AMP, existem 19 associações regionais de municípios no estado do Paraná, e entre elas está a 

Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi). A Amuvi tem como sede Apucarana e compreende, 

além da sede, mais 25 municípios: Arapuã, Ariranha do Ivaí, Bom Sucesso, Borrazópolis, Califórnia, 

Cambira, Cruzmaltina, Faxinal, Godoy Moreira, Grandes Rios, Ivaipora, Jandaia do Sul, Jardim Alegre, 

Kalore, Lidianopolis, Lunardelli, Marilandia do Sul, Marumbi, Mauá da Serra, Novo Itacolomi, Rio Bom, 

Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, São João do Ivaí, São Pedro do Ivaí. A Amuvi foi criada em 12 de 

julho de 1969, representada na Figura 1. Essa associação é uma entidade que visa a integração 

administrativa, econômica e social dos municípios que a compõe (AMUVI, 2017).  
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Figura 1: Municípios que integram a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí 

 

Fonte: Amuvi, 2017. 

 

De acordo com informações do site da Amuvi, além de zelar pelo cumprimento da legislação 

vigente (Constituição Federal, Constituição do Estado do Paraná e Lei Orgânica dos Municípios do 

Paraná, respeitadas as autonomias municipais), a Amuvi foi criada com o objetivo aplicar e fortalecer a 

capacidade administrativa, econômica e social dos municípios, prestando assistência técnica às atividades 

meio e fins das prefeituras associadas, bem como promover o estabelecimento da cooperação 

intermunicipal e intergovernamental. A Amuvi atua em regime de cooperação com as entidades 

congêneres e afins, bem como órgãos estaduais, federais, entidades privadas e mistas. Segundo o site da 

associação, o principal objetivo da Amuvi é defender os interesses comuns dos municípios do Vale do 

Ivaí.  

Contudo, mesmo que no papel pereça ser uma boa alternativa de desenvolvimento para os 

municípios, é preciso analisar com cuidado a criação de uma associação, consórcio ou outro acordo do 

gênero entre um conjunto de municípios. Segundo Brandão (2008, p. 155) 

 

É preciso construir mesas de diálogo e levantamento de problemas e discussão da capacidade 
coletiva de sua resolução, buscando a articulação com os níveis de governo e as esferas de poder 
pertinentes àquela problemática específica; explicitar os conflitos de interesse e construir 
coletivamente a contratualização das políticas públicas. Esses contratos devem articular, 
horizontalmente, os agentes políticos de determinada escala. Deve-se, ainda, submeter circuitos 
mercantis, sociopolíticos à circunscrição pactual em dado território, bem como engendrar uma 
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ação coletiva que seja pedagógica, que densifique a consciência social cidadã e a legitimação 
política. 

 

A intenção neste item é apresentar as possibilidades em que a união entre os poderes públicos de 

um conjunto de municípios possa gerar para as pequenas cidades, desde que exista diálogo e que questões 

de interesse político não ultrapassem os verdadeiros objetivos que visem uma melhoria na qualidade de 

vida para as pessoas que vivem nas localidades que integram um consórcio ou uma associação. 

Outro ponto a ser destacado com relação às ações que visam melhorias para Cambira trata-se da 

Região Metropolitana a qual ela pertence, no caso a Região Metropolitana de Maringá. Entretanto, antes 

de discutir a inserção de Cambira na região metropolitana em questão é preciso recordar quais foram as 

primeiras tratativas no que diz respeito ao processo de metropolização no norte do Paraná. Sendo assim, 

torna-se necessário citar o caso do projeto Metronor (Metrópole Linear Norte do Paraná).  

Segundo Cunha (2005, 2007) entre as décadas de 1960 e 1970 foi elaborado e posto em prática o 

projeto Metronor no eixo Londrina-Maringá, desenvolvido em função da concentração da maioria dos 

estabelecimentos industriais do norte do estado e dos problemas urbanos que as cidades começavam a 

apresentar. Por isso buscou-se introduzir um processo de maior racionalidade visando maneiras de 

favorecer o desenvolvimento não só das cidades de maneira isolada, mas de toda a região. Os municípios 

que compreendiam o eixo Londrina-Maringá e que formariam a Metronor podem ser observados na 

Figura 2.  

 

Figura 2: Municípios que integravam a Metronor 

 

Fonte: Metronor, 1980 (Apud CUNHA, 2007). 

 

Não obstante, segundo Cunha (2007), motivos ligados à política da época mudaram 

profundamente esse cenário de possível desenvolvimento regional integrado. Uma das principais obras 
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previstas no projeto em questão era a duplicação da BR-369, ligando Londrina e Maringá, passando pelos 

centros urbanos de todos os municípios do eixo, porém foi substituída pela construção da rodovia PR 

444.  

 

Apesar da determinação dos técnicos do METRONOR em duplicar a estrada já existente, 
passando em todas as cidades do eixo, a duplicação que se efetivou foi [...] da BR-369 até a cidade 
de Arapongas, a duplicação da rodovia Estadual PR- 444 até a cidade de Mandaguarí, que na 
época não era asfaltada, e, na sequência, a duplicação da cidade de Mandaguari à Maringá, na 
BR- 376. Neste traçado, que foi efetivado, as cidades de Apucarana, Cambira e Jandaia do 

Sul ficaram fora do eixo duplicado Londrina-Maringá. (Grifo dos autores) (CUNHA, 
2007, p. 30) 

 

Por fim, o projeto que sem sombra de dúvidas mudaria toda a dinâmica da região compreendida 

entre o eixo Londrina-Maringá e, por que não, de toda a região norte do estado, foi extinto.  

 

No final da década de 80, o projeto METRONOR fazia parte de um passado que conta um 
capítulo da história do planejamento regional no norte do Paraná. Um projeto que tentou 
idealizar uma proposta inédita, algo que fugia a tudo que existia até então no Brasil. Uma 
metrópole linear no interior de uma região agrícola. Desde o termo de referência em 1977 até o 
fim do projeto em 1989, foram mais de dez anos de trabalhos tentando implantar um plano de 
desenvolvimento para o eixo Londrina-Maringá. Influenciado em suas várias fases por questões 
políticas e eleitoreiras, e por outro lado pela falta de articulação política entre os vários agentes 

envolvidos, o projeto entrou em decadência até vir à ser extinto. (CUNHA, 2007, p. 35) 
 

Atualmente, a região que compreende o eixo Londrina-Maringá possui três regiões 

metropolitanas: a Região Metropolitana de Londrina, instituída pela Lei Complementar Estadual 

81/1998; a Região Metropolitana de Maringá, instituída pela Lei Complementar Estadual 83/1998; e, 

mais recentemente, a Região Metropolitana de Apucarana, instituída pela Lei Complementar Estadual 

187/2015. A cidade de Cambira integra a Região Metropolitana de Maringá desde 2010 (Lei 

Complementar 127/2010). Todas as leis têm em comum seu Artigo 5º, com os itens que se reputam de 

interesse metropolitano os seguintes serviços comuns aos municípios que integram a Região, sendo eles:  

 

I - planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social; 

II - saneamento básico, notadamente abastecimento de água, rede de esgoto e serviço de limpeza pública; 

III - uso do solo metropolitano; 

IV - transportes e sistema viário; 

V - aproveitamento dos recursos hídricos e controle da poluição ambiental. 

 

Com a implementação da Constituição Federal no ano de 1988 “a ação de determinadas forças 

políticas colaborou para que estas [as regiões metropolitanas] proliferassem no Brasil a partir de meados 

da década de 1990”. (CUNHA, 2005, p. 202). Com a Constituição de 1988 ocorreu uma descentralização 

político administrativa, o que conferiu autonomia as Unidades Federativas na criação de entidades e 
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divisões regionais. Para Miyazaki (2008), com a autonomia concedida aos estados, a institucionalização 

de regiões metropolitanas tornou-se comum em aglomerações urbanas com nível restrito às influências 

locais e regionais, diferentemente das grandes metrópoles. Muitas vezes a criação de uma região 

metropolitana passa por questões políticas, que visam em muitos casos uma projeção midiática e 

eleitoreira.   

Segundo Cunha (2005) o fato de uma região metropolitana gerar uma expectativa de 

desenvolvimento faz com que as localidades se interessem cada vez mais em integrá-la. Aproveitando 

esse fator que envolve um status e por ser considerado midiático, vários políticos buscam criar e aprovar 

leis que institucionalizem essas regiões metropolitanas. Entretanto, a busca por essa ‘metropolização 

forçada’ visa mais estratégias eleitoreiras do que realmente estratégias de desenvolvimento regional, e as 

regiões metropolitanas “...em sua grande maioria, continuarão sendo o que são: instituições virtuais, 

heterônomas, alvo de políticos afoitos por projeção” (CUNHA, 2005, p. 206) 

Segundo Batista e Endlich (2015), em trabalho que versa sobre a integração dos municípios no 

arranjo da Região Metropolitana de Maringá, o objetivo da instituição das unidades regionais, tais como 

as regiões metropolitanas, deve ser o de favorecer a integração dos municípios à dinâmica regional, 

visando ao fortalecimento da unidade regional como um todo, porém, não é isso que ocorre na Região 

Metropolitana de Maringá, onde os pequenos municípios (com menos de 10.000 habitantes), geralmente 

localizados nas bordas da Região Metropolitana, possuem baixos níveis de integração com a sede. Nesse 

sentido, observa-se que a cidade de Cambira integra a Região Metropolitana de Maringá, mas, de acordo 

com o REGIC (IBGE, 2008), apresenta uma dinâmica espacial vinculada mais intensamente à Apucarana 

e Londrina.  

A Figura 3 apresenta os municípios que integram a Região Metropolitana de Maringá com 

destaque para Cambira.  

A Figura 4 demonstra os municípios que integram a Região Metropolitana de Apucarana, 

destacando a proximidade de Cambira com Apucarana que é a cidade polo da região metropolitana em 

questão.  

Não se pode afirmar o sucesso que a concretização de um projeto como o Metronor poderia 

acarretar à região compreendida entre as cidades de Londrina e Maringá, assim como não são observadas 

as promessas de um desenvolvimento integrado que a criação de Regiões Metropolitanas na teoria deveria 

proporcionar. É preciso ter muito cuidado ao se discutir sobre uma Região Metropolitana como sinônimo 

de desenvolvimento integrado para um determinado conjunto de municípios. Muitas vezes as discussões 

colocadas em pauta simplesmente permanecem nos relatórios que ficam nas atas das reuniões realizadas 

entre os gestores municipais, reuniões essas que de concreto só proporcionam uma publicação no jornal 

do dia seguinte. Entretanto, é impossível não citar a questão das regiões metropolitanas, afinal suas 

diretrizes são previstas em lei, e na teoria todas as cidades, inclusive aquelas de menor expressão, devem 

fazer parte das ações integradas de desenvolvimento a serem implementadas.  
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Figura 3: Municípios que integram a Região Metropolitana de Maringá 

 

Fonte: IPARDES, 2017. 

 

Figura 4: Região Metropolitana de Apucarana. 

 

Fonte: IPARDES, 2017. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O tema das pequenas cidades tem sido cada vez mais abordado na ciência geográfica. As pequenas 

cidades são maioria na rede urbana brasileira, portanto, estudar as dinâmicas que as envolvem se torna 

cada vez mais importante, assim como entender como vive significativa parcela da população brasileira, 

que habita essas cidades. É complexo o entendimento sobre a dinâmica de uma localidade urbana, por 
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menor que seja seu nível na hierarquia urbana ou o seu contingente populacional, considerando todas as 

particularidades que a envolvem os processos de formação, localização ou as características de sua 

população.  

Considerou-se a importância da região à qual uma pequena cidade, no caso Cambira, está inserida. 

Todas as principais necessidades da população de Cambira passam pela ligação existente com as cidades 

mais importantes da rede urbana a qual ela pertence. Consequentemente, os processos que envolvem o 

desenvolvimento de Cambira também são determinados por suas relações com outras cidades.  

Cambira, particularmente, passa por um processo inverso da maioria das pequenas cidades do 

estado do Paraná, com uma reversão do declínio demográfico observada em grande parte das cidades de 

pequeno porte do norte paranaense e sua localização privilegiada, localizada em uma das regiões mais 

desenvolvidas do estado explica em partes essa situação. Ainda assim, é preciso considerar que mesmo 

um aumento no número de habitantes não significa que Cambira passa por um processo de 

desenvolvimento econômico e social.  

Estratégias de desenvolvimento integrado entre os municípios representam uma opção plausível 

frente às dificuldades que os mesmos enfrentam com relação às necessidades da população, relacionadas 

às oportunidades de trabalho, acesso ao estudo e aos equipamentos de saúde, lazer, etc. Sendo assim, a 

criação de Consócios ou Associações, como é o caso da Amuvi, surgem como forma para atuar em prol 

da melhoraria da qualidade de vida da população, buscando-se, em conjunto com outros municípios da 

região, a satisfação de tais necessidades, mesmo que, para tanto, os moradores necessitem deslocar-se 

para outras localidades, onde o poder público deve ter papel primordial nas melhorias para a população 

com relação ao transporte público.  

É importante deixar claro a questão da Região Metropolitana quando se discute a relação entre o 

desenvolvimento integrado entre um conjunto de municípios. Salienta-se que não se trata em dizer que 

é bom para uma cidade, seja ela grande ou pequena, integrar uma Região Metropolitana. Por fim, ressalta-

se a importância da continuidade dos estudos, abordando a questão da influência que a Região 

Metropolitana de Maringá exerce sobre Cambira e também sobre outras pequenas cidades que a integram.  
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MUNICÍPIOS DO VALE DO IVAÍ – AMUVI: 
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Elisângela Costa de Araújo1; Sandra Maria Almeida Cordeiro2 
 

 
 
INTRODUÇÃO 

O processo de urbanização, no caso brasileiro, não deve ser considerado como homogêneo e 

genérico, como aponta Costa (2015, p.49) “[...] a urbanização brasileira é essencialmente desigual e 

excludente, materializando-se em diferentes formas e intensidades.” Materialização essa marcada pela 

desigualdade de ordem socioeconômica e cultural, de direitos e de poder, entre indivíduos, famílias, 

grupos sociais, tanto no acesso a terra, à habitação, oportunidades de acesso ao trabalho, serviços, enfim, 

ao direito a cidade. 

O enfrentamento a essas questões remete a elementos com aparente contradição entre a 

conquista de políticas regulatórias, no horizonte da universalização de direitos e, a realidade cotidiana de 

violação de direito à moradia. 

O primeiro marco, com o qual se inicia traçar novos padrões para direcionar uma política urbana, 

estrutura-se em 1988 com a Constituição Federal. No caso da política habitacional, também uma categoria 

integrante dos direitos sociais, ainda encontra entraves em sua eficácia jurídica e social, uma vez que o 

direito à moradia implica não apenas em acordos jurídicos e, sim pressupõe uma ação incisiva do Estado 

por meio de sua execução articulada a outras políticas setoriais.  

Trata-se de uma política historicamente marcada por uma trajetória fragmentada por intervenções 

sazonais, aliada a uma política econômica de Governo e não a uma política efetiva de Estado; não se 

configurando como pauta relevante do planejamento estatal, com articulação entre uma política 

habitacional e uma política urbana. 

 
1 Mestranda do Programa de Pós-graduação em Serviço Social e Política Social Universidade Estadual de Londrina (UEL) – 
PR. elicosta72@hotmail.com 
2 Doutora pelo Programa de Pós-graduação em Serviço Social e Política Social da UEL. Professora do Programa de Pós-
graduação em Serviço Social e Política Social Universidade Estadual de Londrina (UEL) – PR. sandracordeiro@uel.br 
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Outro marco relevante se refere à instituição do Estatuto das Cidades, Lei nº 10.257 de 10 de 

julho de 2001, e no ano de 2003 a criação do Ministério das Cidades. Ambos resultantes de um longo 

período de lutas, com destaque para a pressão realizada pelos movimentos sociais, em 2004, convertendo-

se na aprovação pelo Conselho das Cidades da Política Nacional de Habitação (PNH); complementada 

pela regulamentação da Lei nº 11.124 de 16 de junho de 2005, ano da 2ª Conferência Nacional das 

Cidades, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), que cria o 

Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e institui o Conselho Gestor do FNHIS 

(CGFNHIS). 

Com a concepção do Estado federativo, pós Constituição de 1988, estados e municípios passaram 

a ser politicamente autônomos, entretanto, essa estruturação não afastou de seus entes federados as 

expressivas desigualdades de ordem social, política, econômica e administrativa.  

Com a proposta para a retomada do planejamento estatal para o setor habitacional, a partir de 

2005, estados, municípios e Distrito Federal, caracterizados como agentes descentralizados, sob o 

discurso do Estado, são convidados a aderirem ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 

(SNHIS), tendo como condicionante o recebimento de repasse de recursos financeiros para a 

operacionalização da política habitacional local.  

O produto dessa adesão instituiu aos agentes descentralizados o compromisso de constituírem 

seus Planos Locais (Estadual e Municipal); por meio do princípio democrático e participativo criar seus 

Conselhos (Estadual e Municipal); bem como constituir no seu âmbito de gestão, um Fundo Local 

(Estadual e Municipal) de natureza contábil, específico para Habitação de Interesse Social. 

Essa nova configuração, sob a égide da descentralização, impõe responsabilidades aos agentes 

descentralizados, que implicam em desafios para sua implementação, principalmente aos municípios de 

pequeno porte3 em razão tanto pelo tradicional tratamento secundário dispensado pelos agentes públicos 

a questão urbana e habitacional, como aliado as suas limitações estruturais administrativas, técnicas e 

financeiras. 

A estratégia adotada pelo Ministério das Cidades, a fim de facilitar aos municípios de até 50 mil 

habitantes a elaboração de seus Planos Locais, diante da lacuna entre a adesão, principalmente pelos entes 

municipais, e a estruturação de seus planos, foi o lançamento da proposta do PLHIS simplificado. 

Todavia, o formato proposto revela uma estruturação de planos para mero cumprimento de formalidade 

documental, apresentando inconsistência de dados em seu conteúdo, e demonstrando a fragilidade 

administrativa e operacional para responder a problemática habitacional local, e o mais relevante a não 

garantia de repasse de recursos para implementação de suas ações. 

 
3 Não foi encontrado um consenso na literatura sobre o conceito de municípios de pequeno, médio e grande porte. Nesta 
pesquisa, adotou-se como referência a classificação de municípios realizada pelo IBGE censo 2010, sobre dados populacionais: 
município de pequeno porte 1: até 20.000 habitantes; município de pequeno porte 2: 20.001 até 50.000 habitantes; município 
de médio porte: 50.001 até 100.000 habitantes; município de grande porte: 100.001 até  900.000 habitantes.   
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Esta análise preliminar, parte de uma pesquisa em curso, junto ao Programa de Pós-graduação 

em Serviço Social e Política Social da Universidade Estadual de Londrina – UEL, na qual utilizou-se de 

pesquisa documental do conteúdo dos PLHIS Simplificados, tendo por referência os municípios de Bom 

Sucesso, Califórnia, Novo Itacolomi e Jardim Alegre. 

Os municípios foram elencados, dentre os 26 municípios da Associação dos Municípios do Vale 

do Ivaí – AMUVI, por estarem classificados como de pequeno porte 1, abaixo de 20 mil habitantes, 

respondendo ao critério temporal, ou seja, os que percorreram primeiramente a ordem cronológica de 

adesão ao SNHIS, a partir do ano de 2007; seguida do cumprimento das etapas, também 

cronologicamente de instituição da Lei de Criação do Conselho, Plano e Fundo Municipal de Habitação 

de Interesse Social, no período de 2012-2014. 

A discussão desse instrumento de planejamento setorial objetiva chamar a atenção de gestores públicos 

não apenas para a urgência do tema gestão urbana, tendo como vertente principal à condução da política 

habitacional em municípios de pequeno porte; mas concomitantemente como esse processo de descentralização 

de competências reflete, nesses municípios que sofrem em maior grau com as limitações estruturais administrativas 

e técnicas na operacionalização da política habitacional local. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para elaboração deste artigo utilizou-se de bibliografia, artigos e referencial teórico relacionado 

ao tema planejamento urbano e habitação, bem como os instrumentos legais referenciados junto ao 

Ministério das Cidades. 

As reflexões aqui esboçadas tratam-se de uma pesquisa documental, apresentando dados 

preliminares sobre os limites e desafios quanto à implantação do Plano Local de Habitação de Interesse 

Social – PLHIS, em municípios de pequeno porte 1, pertencentes à Associação dos Municípios do Vale 

do Ivaí – AMUVI, tendo como fonte norteadora para a pesquisa 04 Planos Locais, formato Simplificado, 

elaborados no período de 2012-2014. 

 

A DESCENTRALIZAÇÃO DO ESTADO E O SISTEMA NACIONAL DE HABITAÇÃO DE 

INTERESSE SOCIAL – SNHIS 

 Segundo Faria (2009), a sociedade civil, ao longo da história, se organiza na forma de Estado 

estruturando-se com seus poderes, agências, aparelhos e forma de gestão ou de governo. 

O Estado é a forma como a sociedade civil se organiza objetivamente a partir das lutas sociais 
travadas no interior do modo de produção dominante, definindo relações de hegemonia e 
contra-hegemonia, de poder e contra-poder ou de processos de trabalho associado ou pleno. 
(FARIA, 2009, p. 27). 
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A Constituição brasileira de 1988 estabelece autonomia política a estados e municípios, os quais 

assumem a gestão de políticas públicas, por iniciativa própria ou por adesão a algum programa proposto 

por um nível mais abrangente de governo.  

No entanto, em um país de dimensão continental como o Brasil, impresso por heterogeneidades 

regionais, um processo de descentralização não pode ser tratado uniformemente. 

Sob essa perspectiva, é importante a ideia de processo, pois a descentralização não é um 
movimento abrupto, que se faz apenas pela vontade de alguns, sem considerar os interesses e as 
determinações sociais das realidades locais. (JUNQUEIRA, 1997, p. 190).  

 

Ainda conforme Junqueira (1997, p.191), o processo de descentralização é um projeto de 

reordenamento que “[...] não se faz em curto prazo, exige a capacitação dos poderes locais e regionais e 

implica a mudança da lógica que permeia as ações políticas.” 

No caso da política habitacional, essa responsabilidade constitucionalmente é comum aos três 

níveis de governo,  

Art.23: É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...] 
promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de 
saneamento básico. (BRASIL, Constituição Federal. 1988). 

 

A lógica de redistribuição de competências juridicamente comuns entre as três esferas de 

Governo, no âmbito do processo de descentralização, se apresenta como desafiadora principalmente aos 

municípios de pequeno porte, uma vez que passa a exigir de seus atores capacidade técnica operativa, 

estrutura organizativa e, principalmente, uma gama de recursos financeiros para investimentos a médio e 

longo prazo, para os quais ainda não se encontram preparados. 

No que concerne ao desenvolvimento da Política Habitacional, essa uma das políticas sociais mais 

custosas a ser operacionalizada, além da previsão orçamentária na implantação de unidades habitacionais, 

há ainda que considerar a quem ela se destina, com agravamento das condições de renda de uma 

população empobrecida e ocupante de áreas periféricas de centros urbanos, colocando como desafio às 

gestões públicas a implantação do Estatuto das Cidades, Lei nº 10.257/2001. 

O atual modelo proposto pelo Estado para a Política Habitacional, é baseado na descentralização, 

articulação intergovernamental e intersetorial, participação e controle social, tendo como objetivo geral 

para um dos seus eixos, o arranjo e desenvolvimento institucional, este primordial na implementação do 

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS).  

O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), ao “convidar” estados, municípios 

e Distrito Federal a adesão ao Sistema, pelo viés da condicionalidade de repasse de recursos para o 

desenvolvimento da política habitacional, elenca como estratégias (BRASIL, Ministério das Cidades, 

2009, p.108): 

01.Fortalecer o setor público e explicitar os papéis e competências em cada nível de governo; 
02.Fortalecer os agentes não estatais para exercerem seu papel no SNHIS; 
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03.Garantir o controle social e participação da sociedade na implementação da política e dos 
planos de habitação; 
04.Criar o índice de capacidade institucional habitacional e de gestão urbana; 
05. Capacitar os vários agentes do SNHIS;  
06. Instituir o Sistema de Informações de Habitação; 
07. Criar um sistema de monitoramento e avaliação.  

 

O simples ato de adesão, contudo, requer dos entes descentralizados 

concomitantemente, o estabelecimento de uma nova estrutura organizativa, o que para Paz e Taboada 

(2010, p. 38), 

 “[...] perpassa no estabelecimento de novas bases de relacionamento entre órgãos e agentes 

públicos, possibilitando adesão de profissionais para o trabalho cooperativo e compartilhado, 

sendo que, a criação de mecanismos de articulação, sistemas e fluxos de comunicação entre as 

diversas culturas, órgãos, agentes públicos e privados são fundamentais para viabilizar o 

atendimento integral das demandas, planejar ações, otimizar recursos, e possibilitar estratégias 

de acompanhamento e controle social.” 

Observar-se, porém, tomando por base as análises preliminares dos PLHIS, que a 

descentralização de competências aos governos locais, com a Constituição de 1998, aliada à proposta de 

adesão ao SNHIS em 2005 pelo Ministério das Cidades, na prática não veio acompanhada de um 

tratamento diferenciado das condições socioeconômicas, institucionais e administrativas, presentes nos 

entes federados, principalmente nos municípios de pequeno porte, cabendo-lhes a partir de então, a 

responsabilidade de seus Planos Locais de Habitação de Interesse Social, instituindo competências sem 

efetivamente qualificá-los tecnicamente, fortalecê-los institucionalmente, além de não subsidiá-los 

financeiramente para configurarem-se em efetivos agentes operacionalizadores dessa política. 

 

PLANEJAMENTO URBANO E A PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DOS PLANOS LOCAIS 

DE INTERESSE SOCIAL SIMPLIFICADOS 

A Constituição de 1988, em seus Artigos 30 e 182, discorre sobre a competência do município 

em legislar sobre assuntos de interesse local, com obrigação sobre o espaço urbano. Em específico o Art. 

182, aborda que: 

A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme 
diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. (BRASIL, Constituição Federal. 
1988). 

 

No tocante a implementação da política setorial habitacional insere-se o Plano Local de Habitação 

de Interesse Social (PLHIS), a partir da Resolução nº 2, § 2º, de 24 de agosto de 2006, definidos pelo 

Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (CGFNHIS) como: 

Documentos de caráter administrativo, representados por um conjunto articulado de diretrizes, 
objetivos, metas, ações e indicadores, que caracterizem, em determinado prazo, os instrumentos 
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de planejamento e gestão dos estados, Distrito Federal e municípios para a área de habitação de 
interesse social.  

Trata-se de instrumento de planejamento e gestão do setor habitacional, instituído pela Lei 11.124, 

de 16 de junho de 2005, para acessar os recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 

(FNHIS), do Ministério das Cidades (BRASIL, 2011), sob pena de não recebimento de recursos federais 

para implantação de Programas de Habitação de Interesse Social, estes indispensáveis aos municípios de 

pequeno porte, em razão dos subsídios que os compõem, para o atendimento a população de até 03 (três) 

salários mínimos. 

Parágrafo único: A assinatura do Termo de Adesão ao SNHIS e a apresentação da Lei de criação 

de Conselho e Fundo de Habitação de Interesse Social e do Plano Habitacional de Interesse 

Social, na forma estabelecida pelos incisos I e II do caput, constituem-se em condições 

indispensáveis à participação dos entes federados nos processos de seleção de propostas para 

acesso aos recursos do FNHIS. (BRASIL, Resolução nº 30, 2009). 

 

Quanto à elaboração e aplicabilidade de metas previstas nos Planos, às dificuldades 

preponderantes pelos entes descentralizados, independentemente do contexto municipal, pequeno, 

médio e grande porte, ainda persistem em definir uma estrutura administrativa específica para o tema, 

reunir equipe técnica capacitada para sua elaboração, bem como a contrapartida para garantia de recursos 

orçamentários para execução, aliados a desafios conforme apontam Santos Junior e Montadon (2011), 

que requerem sobremaneira dos atuais gestores uma mudança cultural da gestão das cidades. 

A saber, segundo dados do IBGE, Censo 2010, do total dos 5.565 municípios 89% (4958) destes 

apresenta população abaixo de 50 mil habitantes. No Estado do Paraná, dos seus 399 municípios, 92% 

(367) destes apresentam população abaixo de 50 mil habitantes, superando a média nacional.     

Tal indicador impulsionou o Ministério das Cidades, em 2010, ao lançamento da proposta de 

elaboração do PLHIS Simplificado aos municípios com população abaixo de 50 mil habitantes, por meio 

de capacitação técnica via EAD, em razão da sinalização da dificuldade na elaboração do PLHIS em sua 

versão original, de forma significativa aos municípios de pequeno porte, devido a sua complexidade de 

elaboração considerando as limitações técnicas locais e, por não dizer também orçamentária já que muitos 

recorrem a assessorias externas para elaboração de seus Planos.  

Caracterizando a região da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (AMUVI), a realidade não 

é divergente de outras regiões da federação. Segundo dados do IBGE/2010, dos 26 municípios que a 

compõem, 19 (73%) apresentam população entre 2.453 a 8.555 habitantes; 06 (23%) municípios com 

população entre 10.164 a 31.812 habitantes; e apenas o município de Apucarana, com 120.884 (4%) 

habitantes. 
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Figura 1 – Municípios pertencentes à Associação do Vale do Ivaí – AMUVI – Paraná 

 

Fonte: Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social do Estado do Paraná – COGEMAS. Elaboração Julho de 

2003. Acesso em 30 de agosto de 2018. 

 

A capacitação via EAD promovida pelo Ministério das Cidades em 2010, contou com a 

participação de equipes técnicas indicadas pelos agentes públicos municipais, porém, observa-se que 

apenas o município de Kaloré, registrou entrega de seu PLHIS em 30 de dezembro de 20114.  

Em 2018, segundo dados atualizados pelo SNHIS5 de 28 de fevereiro, dos 26 municípios da 

AMUVI, apenas 42% (11) dos municípios transmitiram seus PLHIS ao Sistema, e destes apenas 45% 

(05) encontram-se em status de situação regular.  

Para um olhar além das limitações técnicas e administrativas já descritas, cabe ressaltar o que 

aborda Santos Junior, sobre a concepção de planejamento urbano na figura dos planos diretores, que 

podemos transpor aproximações ao PLHIS, que ainda não se traduziu, 

Em metodologias e instrumentos de um planejamento politizado, e os avanços, quando 

existentes, ainda são fortemente dependentes da existência de um corpo técnico no interior das 

administrações comprometido com sua proposta. (SANTOS JUNIOR, 2008, p.144). 

 

 
42 Cabe ressaltar, entretanto, em pesquisa recente, que o município de Kaloré não dispõe de arquivo de seu PLHIS em seu 
banco de dados, não possibilitando sua análise nesta pesquisa. 
5 Fonte: Situação dos entes federados frente às exigências do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS (Lei 
11.124/2005). Ministério das Cidades, acesso em 26.04.2018. 
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Compartilhando da abordagem de Nygaard (2005), sobre as causas para insucesso e relativa 

inutilidade dos tradicionais planos diretores, nos proporciona observar similaridades de análise para 

compreender, concomitantemente, as dificuldades também encontradas para tornar os PLHIS em 

instrumentos factíveis de operacionalização. 

a) Restrita visão municipal dentro da qual eram elaborados; b) a mínima ou nula participação da 
população e administração municipal na elaboração destes planos, geralmente contratados por 
consultores externos; c) o desinteresse ou os interesses pessoais de políticos municipais; d) a 
estrutura do poder formal e informal existente e os problemas organizacionais da administração 
local; e) as disputas partidárias no âmbito municipal, e muitas outras. (NYGAARD, 2005, pg. 
20).  

 

É pertinente ilustrar com a citação de Fonseca (2013, p.19), “o que deveria ser instrumento de 

construção social caracterizam-se como planos que cumprem um papel ideológico.”  

O cenário para elaboração do instrumento PLHIS mesmo na modalidade simplificado, não se 

apresentou de forma abrangente, considerando além das condições objetivas e particulares a cada ente 

descentralizado que aderiu ao SNHIS, com ênfase aos municípios de pequeno porte, para a ausência de 

uma intervenção incisiva por parte do Ministério das Cidades na aplicabilidade das estratégias inicialmente 

previstas para as ações de fortalecimento estrutural e a capacitação técnica desses agentes.  

Apontaremos a seguir algumas pistas a essas questões identificadas em nossa pesquisa preliminar. 

 

ALGUNS APONTAMENTOS SOBRE O CONTEÚDO DOS PLANOS LOCAIS DE HABITAÇÃO DE 

INTERESSE SOCIAL SIMPLIFICADOS EM PEQUENOS MUNICIPIOS DA AMUVI  

O formato do PLHIS Simplificado foi disponibilizado como instrumento de planejamento 

setorial aos pequenos municípios, em conformidade com a Instrução Normativa nº 15 de 10 de março 

de 2011, do Ministério das Cidades, estruturando-o em cinco partes: 

1. Dinâmica institucional e social; 
2. Necessidades habitacionais; 
3. Oferta habitacional; 
4. Programas e projetos habitacionais; 
5. Estratégias de Ação. 

 

Por tratar-se de análise preliminar, de estudo em curso, preferenciou-se neste trabalho os aspectos 

da Dinâmica Institucional e Social do PLHIS simplificado, considerando os itens: a descrição existente 

para a estrutura institucional para o setor habitacional e capacidade administrativa para operacionalizá-la; 

os mecanismos institucionais da política e controle social; os agentes sociais que atuam no setor 

habitacional; objetivando verificar sua configuração no processo de elaboração dos PLHIS analisados, 

tendo por parâmetro as estratégias estabelecidas pelo Ministério das Cidades quanto ao fortalecimento 

institucional e, capacidade técnica na condução da política habitacional local. 
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O referencial para análise partiu do conteúdo dos PLHIS de quatro (04) municípios de pequeno 

porte 1, Bom Sucesso, Califórnia, Jardim Alegre e Novo Itacolomi, considerando o período 

compreendido entre a elaboração e envio ao Ministério das Cidades os anos de 2012-2014. 

Ao setor público cabe à responsabilidade de indicar a existência do setor responsável pela política 

habitacional, convergindo sua representação com ações e atribuições afins ao tema. 

Nos PLHIS dos municípios de Bom Sucesso e Jardim Alegre os setores indicados são 

respectivamente: o Departamento de Assistência Social, incluindo concomitantemente, para um o 

Departamento de Saúde; e ao outro a Secretaria de Assistência Social. O município de Califórnia indica 

o Departamento do Trabalho e Habitação, e no Plano de Novo Itacolomi a menção é para a Secretaria 

Municipal de Infraestrutura e Obras. 

A nenhum dos Planos apresenta-se indicado um setor específico para a habitação. Tal fato se 

deva em parte pelas orientações provenientes do próprio Manual do PLHIS Simplificado, que não exclui 

a possibilidade, quando da ausência de departamento próprio para o desenvolvimento da política 

habitacional, de indicação de outros departamentos alheios ao tema, porém, recomenda que seja 

explicitado o corte temático para a habitação, para setor e ou órgão que não tenha em suas atribuições 

tal especificidade. Orientação esta não observada nos PLHIS em questão.  

Em todos os Planos pesquisados não se encontram descritas ações exclusivas que remetam a 

análise sobre atribuições específicas à habitação, desenvolvidas pelo setor indicado e, nem tanto referência 

quantitativa da equipe técnica existente. 

Aliada às limitações encontradas pelos municípios de pequeno porte em ter uma estrutura 

administrativa específica para o desenvolvimento da política habitacional local, é pertinente destacar que 

o processo de descentralização de competências para a construção de novas estruturas administrativas 

não veio acompanhada de garantias para repasse de recursos. 

Vale apresentar as ideias de Santos Junior e Montandon (2011, p.48), ao apontarem sobre a 

dimensão do planejamento fiscal das políticas públicas, controle público de sua execução, o curto ciclo 

da gestão municipal e as dificuldades de se financiar o desenvolvimento urbano, “[...] fazem com que 

muitos gestores públicos, atuem com pragmatismo e imediatismo na execução das políticas públicas 

urbanas.”   

No caso específico da política habitacional, essa afirmação pode ser acompanhada do exemplo 

no Gráfico 1 - Orçamento Fiscal e Seguridade Social, executado pelo Governo Federal no ano de 2017, 

com destaque para o percentual nulo de investimento nessa política. 

Considerando esse ordenamento orçamentário é compreensível que a política habitacional 

apresente-se arraigada por intervenções pontuais, sendo acolhida inicialmente pelos profissionais da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, não por esta encontrar-se estruturada para seu 

desenvolvimento, mas, sim pela concepção equivocada do gestor público executivo, de que cabe a 
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assistência social o trato com os “carentes de habitação”, já que a mesma se configura de forma inoperante 

de investimentos desde o ente federal.  

Dado levantado pelo Centro de Estudo da Metrópole (2012), aponta que além de ser um 

fenômeno raro secretarias municipais exclusivas para a política habitacional, a existência e ou 

permanência de órgãos específicos para essa política nos municípios, oscila quando da posse de novos 

prefeitos. Esse resultado é em parte explicado pelo fato de que sua existência não é condição necessária 

nem suficiente para que os municípios possam implementar programas habitacionais.  

Aos municípios em estudo essas questões são aparentes, não os impedindo de operacionalizar 

programas habitacionais nos últimos anos, por não terem necessariamente em seu organograma a 

presença de órgãos específicos para a habitação, contando com a parceria dos governos estadual e federal 

para repasse de recursos. Todavia, tal fato não descaracteriza a vulnerabilidade à distribuição de recursos, 

por outras esferas governamentais, aos municípios de pequeno porte. 

 

Gráfico 1 – Orçamento Fiscal e Seguridade Social, executado pelo Governo Federal – ano 2017 
 

 

                    Fonte: BRASIL. Auditoria Cidadã. Dados atualizados até 31/12/2017. 

 

Aponta-se em paralelo um viés perverso do processo de descentralização brasileiro, que segundo 

CARDOSO (2002, p.117), “privilegia os espaços e administrações que já acumulam maior volume de 

recursos financeiros, técnicos e administrativos.”  
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Fato interessante cabe considerar que dos 04 (quatro) planos analisados, 03 (três) foram 

elaborados por profissionais de Serviço Social; porém, em apenas um intitulado como funcionário de 

carreira no âmbito da gestão pública municipal. 

Não se pretende questionar a incompatibilidade de atribuições do profissional de Serviço Social, 

quando de seu envolvimento na seara de elaboração do plano habitacional municipal, ao contrário, avalia-

se que por sua competência técnica operativa, esse profissional, em razão de sua formação em políticas 

sociais, em muito tem a contribuir para o tema. 

A discussão principal deve perpassar pelo trato histórico dispensado à questão habitacional e 

planejamento urbano nos três entes governamentais, cuja precariedade institucional e qualificação 

profissional, é em maior incidência presente nos municípios de pequeno porte, não apresentando saltos 

qualitativos para sua transposição.  

É pertinente conduzir a discussão, ao pensar na elaboração dos PLHIS, para um olhar além da 

fragilidade técnica e a precariedade institucional, porém, sem desprezá-las como relevantes, mas partindo 

da abordagem de Santos Junior e Montandon (2011), na qual o foco deve, concomitantemente, permear 

os desafios postos para o cumprimento do Estatuto das Cidades, no tocante aos instrumentos para o 

cumprimento da função social da propriedade coletivamente; requerendo sobremaneira uma mudança 

de cultura de gestão das cidades, por meio de aparatos legais, para atender ao interesses públicos e ao 

enfrentamento das desigualdades urbanas e sociais. 

Retomando a complexidade na operacionalização de tais instrumentos, compartilhando de uma 

defesa de Santos Junior e Montandon (2011), para implantação dos Planos Diretores, pode-se verificar 

similaridades para condução dos Planos Locais, partindo de uma capacitação articulada, independente do 

porte do município. 

Compreende-se que essa capacitação possa ocorrer em duas frentes articuladas: uma técnica, 

voltada para o treinamento de equipes municipais que operem os instrumentos, de caráter mais 

administrativo e técnico; e outra de caráter politico, voltada para a sensibilização e mobilização 

dos diversos atores envolvidos com a politica urbana, de forma a informá-los sobre os 

fundamentos, a relevância e os ganhos sociais que estão em jogo quando se fala na efetivação de 

instrumentos do Estatuto da Cidade. Assim como a primeira frente envolve a dimensão politica, 

a segunda também deve incorporar aspectos técnicos; o fundamental e romper a dicotomia entre 

as visões técnica e política da cidade. (SANTOS JUNIOR e MONTANDON, 2011, p.51) 

 

Outro aspecto relevante para análise refere-se à participação popular e estabelecimento de parcerias, no 

item do PLHIS: “dos agentes sociais atuantes na política habitacional”, do qual se verifica que apenas os municípios 

de Bom Sucesso e Califórnia fazem menção aos arranjos sociais. 

A Lei 10.257/2001, Estatuto da Cidade, em seu Art. 2º, inciso II, estabelece como diretriz da política 

urbana nacional, a gestão democrática e a participação popular na elaboração, execução e monitoramento de 

políticas públicas, planos e projetos. 
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A Lei 11.124/2005, que instituiu o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, também versa 

dentre de seus princípios a participação popular. Em seu Art. 4º, inciso I, letra “C”, são princípios: 

“democratização, descentralização, controle social e transparência dos procedimentos decisórios.” 

Por recomendação do Manual do Ministério das Cidades para o PLHIS Simplificado, poderão compor o 

Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, até três instituições ou entidades nas 

categorias de movimento popular; organização não governamental, sindicato de trabalhadores, entidades 

profissionais de classe ou acadêmicas, preferencialmente que atuem no setor habitacional.  

O Ministério das Cidades sugere dois níveis de participação: a participação representativa, entendendo esta 

ser composta pelos atores institucionais e sociais, com objetivo de possibilitar o diálogo entre os atores envolvidos, 

para discussão e aprovação das decisões pertinentes ao plano. A participação direta, na qual atores e agentes sociais 

no processo de elaboração do PLHIS devem participar de audiências públicas, envolvendo a população local, em 

todas as etapas do plano até a sua aprovação final. 

Partindo dos dados contidos nos Planos pesquisados, a análise para mensurar indicadores de participação 

seja representativa ou direita, foram prejudicados pela inconsistência de detalhamento de informações.  

O que pode ser constatado e, de certa forma compreensível, tanto pelo porte do município e o reduzido 

número de entidades sociais locais, a indicação de representantes, adversos ao tema habitacional, tais como 

entidades religiosas, Associações como APMI e APAE apontadas nos Planos de Bom Sucesso, Novo Itacolomi e 

Jardim Alegre. Colocando em questionamento, à convergência de objetivos e ações desses 

representantes/instituições para com os objetivos aos quais os Planos se propõem.  

Percebe-se, pela própria diversidade de conceitos atribuídos a sociedade civil, o agravamento na definição 

dos representantes desta categoria pela ausência de clareza entre seu significado e as condições que os mesmos 

devam reunir para participarem dos Conselhos Municipais de Habitação, fragilizando o processo de representação, 

conforme aponta Souza (2006, p. 33),  

“[...] sobre a democracia representativa, os instrumentos de planejamento (urbano ou qualquer 

outro) e as rotinas de gestão (idem), por mais relevantes e criativos que sejam, só adquirem plena 

legitimidade ao terem a sua operacionalização e a sua implementação debatidas, deliberadas e 

monitoradas pelos cidadãos.” 

 

Uma alternativa apresentada pelo Manual do PLHIS seria em caso da não existência de entidades 

ou instituições afins a política habitacional, o município ausentar-se de informar representantes deste 

segmento, evitando mera indicação por cumprimento de formalidades; opção um tanto simplista, já que 

se pretende perseguir uma nova estrutura administrativa para o setor. 

Quanto à participação direta, não foi possível obter registros de eventos realizados para discussão 

das etapas de elaboração e aprovação dos Planos, bem como de reuniões realizadas pelo Conselho 

Gestor, no acompanhamento da política habitacional local. 

Tem-se apenas, por relatos de técnicos locais que os municípios de Califórnia e Novo Itacolomi, 

desde a elaboração de seus Planos, realizaram uma Conferência Municipal de Habitação para indicação 

de membros para Conferência Estadual. 
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Ações, no entanto, que não representam necessariamente uma modernização da democracia 

representativa, para a qual aponta Ascher (2012, p. 130), “[...] necessita, portanto do desenvolvimento de 

formas diversas de participação na concepção das decisões da população e dos actores da sociedade civil.”  

Depreende-se, que pelos dados obtidos em pesquisa preliminar, que o processo de participação 

popular e controle social ainda se caracterizam como restrito a indicações e cumprimento de exigências 

legais, cuja participação popular se limita ao nível de delegação em detrimento de uma participação 

democrática. 

Há que comungar da concepção de Souza (2006), quando este destaca que a democracia não tem 

a ver com planejamento, uma vez que o planejamento tido como democrático, representativo é falho; e 

os planos como instrumentos só poderão configurar-se como riquezas quando puderem ser 

implementados eficazmente e ter sua implementação eficazmente monitorada. 

 Essa fragilidade é encontrada no conteúdo dos Planos pesquisados, tanto pela indicação de atores 

alheios ao tema habitação, como pela ausência de descrição clara dos mecanismos utilizados para 

participação popular, no desenvolvimento de suas etapas. 

Ainda compartilhando da ideia de Souza (2006), o qual avalia serem as cidades laboratórios de 

experimentos democráticos e consciência de direitos, pensar na possibilidade do Plano Local como 

instrumento factível para a política habitacional, é um exercício que perpassa para a construção de planos 

que se convertam em uma linguagem concreta, em seus aspectos políticos, sociais, econômicos,  tanto 

para gestores públicos, como para sociedade civil, de quantos e quais benefícios, sua participação poderá 

lhe proporcionar, nesse processo de planejamento; fortalecendo-os de forma coletiva para contrapor a 

um arranjo heterônomo histórico na condução das  políticas públicas, dentre essas a habitacional.  

Para tanto, o principal desafio ainda se encontra por apropriar-se do verdadeiro projeto do acesso 

ao direito à cidade, pois enquanto a função social da propriedade estiver atrelada a interesses 

mercadológicos, no caso brasileiro remontando-se por décadas, tanto planos como avanços estruturais 

estarão limitados a concessões pontuais sob a égide de uma participação monitorada, sem realmente 

considerar as particularidades e escalas locais, mantendo relação local de dependência econômica e 

política com instâncias superiores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A criação do Ministério das Cidades e a estruturação do Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social – SNHIS, sem dúvida foi um marco para a Política Habitacional. Todavia, o descrito 

neste estudo preliminar, aponta que a consolidação dos seus princípios e diretrizes ainda requer uma 

discussão aprofundada, por exigirem mudança de paradigmas arraigados na trajetória das políticas sociais, 

nessa inclusa a política habitacional; principalmente por essa mudança ainda representar como de baixo 
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impacto aos municípios de pequeno porte, onde seu principal desafio é a implantação dos princípios do 

Estatuto das Cidades. 

Nessa linha de reflexão em todos os Planos Locais simplificados pesquisados observaram-se 

fragilidades administrativas e técnicas em sua elaboração. Por parte do Ministério das Cidades a estratégia 

preconizada, por meio do SNHIS, quanto à disponibilidade de apoio aos entes descentralizados para o 

fortalecimento institucional e a capacidade técnica, limitou-se a um EAD no ano de 2010 como 

mecanismo de orientação para sua elaboração, do qual participaram, em sua maioria, técnicos alheios ao 

quadro funcional, representando descontinuidade histórica de informações.  

Outro elemento fundamental observado nessa análise aponta para o processo descentralização 

de competências, desconectado da descentralização e garantias de repasse de recursos para a 

operacionalização de metas previstas nos Planos Locais, mantendo práticas clientelísticas com arranjos 

de dependência entre municípios e agentes estaduais e federais que os representem, reforçando a 

dependência de mediação política entre os entes para repasse de recursos. 

Não se desconsidera, entretanto, que os Planos Locais de Habitação de Interesse Social, mesmo 

no modelo simplificado, possam vir a ser instrumentos propositivos para se pensar em uma política 

urbana factível; desde que antecedam análises sobre os limites e desafios postos para sua 

operacionalização sob a égide do planejamento urbano municipal permeado por suas particularidades 

locais; apontando suas fragilidades e potencialidades, não apenas no contexto  de sua estruturação, mas, 

em uma dimensão macro política, econômica e social, com vistas a ultrapassar o ciclo da mera reprodução 

de condicionalidades legais; vislumbrando horizonte a se perseguir a médio e longo prazo, na 

configuração de instrumentos exequíveis de uma política habitacional, que contemple mecanismos de 

acesso para uma expressiva coletividade ao direito à cidade na concepção dos princípios preconizados 

por seu Estatuto.  
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INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 
URBANO NO MUNICÍPIO DE LONDRINA – 
PR: UM ESTUDO DE CASO SOB AS LEIS nº. 

133/1951 E nº. 7.483/1998 E O LOTEAMENTO 
GLEBA PRIMAVERA 

 

Thamy Barbara Gioia6; Jessica Porfirio7 

 

INTRODUÇÃO 

As primeiras iniciativas de planejamento urbano estiveram ligadas à necessidade de melhoria na 

qualidade de vida e principalmente da saúde da população. Tais iniciativas permearam o século XIX e 

meados do século XX no Reino Unido, Europa e América do Norte devido à precariedade quanto à 

salubridade vista nas cidades industriais, o aumento da pobreza e consequentemente das doenças 

decorrentes da poluição e da ausência de saneamento básico – aumento na geração de resíduos e despejo 

a céu aberto de esgoto (CLARCK, 1982 p.228). 

Já no Brasil, o planejamento urbano surgiu somente após a 1º Guerra Mundial. De início as 

políticas públicas mantiveram uma base racionalista – onde a cidade e o espaço urbano não eram vistos 

e entendidos como algo dinâmico, resultante da interação das diversas atividades socioeconômicas nele 

desenvolvidas. Apenas em meados da década de 1960 o planejamento urbano passou a ser visto de forma 

intersetorial e sistêmica, considerando as complexidades das regiões metropolitanas, aglomerações e das 

diferentes ocupações no território (MONTE-MOR, 1970, p.2). 

Na Constituição Federal de 1988, em seus art. 182 e 183 é institucionalizada a política de 

desenvolvimento urbano e a exigência da elaboração de planos diretores para os municípios com mais de 

20 mil habitantes. Entretanto, somente em 2001 com a elaboração da Lei nº.10.257– Estatuto da Cidade, 

é que os artigos 182 e 183 foram regulamentados. A regulamentação constitucional, normativa a ação do 

poder público no que diz respeito à propriedade urbana, tendo em vista o interesse público, a segurança 

e o bem estar da população (OLIVEIRA, 2001, p.7). 

Juntamente à obrigatoriedade da elaboração dos planos diretores, os municípios deveriam atender 

à exigência de elaboração das leis complementares: lei de uso e ocupação do solo, lei de parcelamento do 

 
6 Mestranda em Geografia, Universidade Estadual de Londrina, thamygioia@gmail.com 
7 Mestranda em Geografia, Universidade Estadual de Londrina, jessicanf92@gmail.com 
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solo, do sistema viário entre outras. Tais leis são de extrema importância, pois especificam as diretrizes 

de cada módulo de análise no planejamento de uma cidade.  

A lei de parcelamento do uso do solo regulamenta a implantação de novos loteamentos urbanos, 

especificando as áreas passíveis ou não passíveis de ocupação, as restrições ambientais, as 

responsabilidades inerentes ao poder público e ao loteador tendo em vista a preservação dos recursos 

naturais e a segurança da população. 

Entretanto, muitos loteamentos ainda são aprovados sem o atendimento das diretrizes básicas 

contidas nas leis municipais de parcelamento do uso do solo. Exemplos comuns são os casos de 

loteamentos que desconsideram as áreas especiais de fundo de vale, loteamentos localizados em áreas 

geologicamente inadequadas, em áreas de preservação permanente ou loteamentos liberados à população 

sem a disponibilização de infraestrutura mínima necessária, como asfaltamento, transporte público e 

sistema de drenagem urbana. 

Os impactos socioambientais mais evidentes nesses tipos de loteamentos são: erosão e 

assoreamentos de córregos urbanos, contaminação de córregos e nascentes por esgotamentos sanitários 

e resíduos sólidos urbanos, comprometimento da mobilidade urbana, ou seja, impossibilidade de acesso 

da população ao seu local de trabalho e ao seu retorno para o local de moradia.   

Desta forma, considerando a necessidade de controle do uso e ocupação do solo preconizado nas 

Leis do estatuto da cidade, plano diretor e leis complementares como do uso e parcelamento do solo 

urbano e tendo em vista a atual necessidade de preservação dos recursos naturais e a garantia de condições 

adequadas de habitabilidade à população, este trabalho teve por objetivo analisar as leis urbanísticas nº. 

133/1951, nº. 7.483/1998 e respectivas complementações, partindo para uma análise comparativa 

preliminar entre as leis acima descritas e as condições de ocupação do loteamento Jardim Primavera, 

localizado na região norte de Londrina-PR.  

Para execução das atividades, a pesquisa foi dividida nas seguintes etapas: levantamento 

bibliográfico, pesquisas documentais, pesquisas em publicações de jornais locais, síntese e análise e 

elaboração do texto final.  

Espera-se através deste trabalho contribuir para o aprofundamento das discussões referentes ao 

espaço urbano e quanto a importância das leis que disciplinam o uso e ocupação do solo, considerando 

a necessidade de preservação dos recursos naturais e a segurança e a qualidade de vida da população. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Londrina está localizada na macrorregião sul do Brasil, na mesorregião norte central paranaense 

em uma posição geoeconômica estratégica, tanto do ponto de vista demográfico, fisiográfico, quanto da 

rede de circulação pelas vias regionais, estaduais ou interestaduais (Figura 1).  

Possui oito distritos administrativos além da sede: Warta, Espírito Santo, São Luiz, Irerê, 

Maravilha, Paiquerê, Guaravera e Lerroville. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE, o território do município de Londrina possui 1.651Km², aproximadamente 1% da área total do 

Estado. A Gleba Primavera está localizada na região norte do Município de Londrina – latitude 23º 14’ 

32,14’’ S e longitude 51º 8’ 12,95’’ W (Figura 1).  

 

     Figura 1 – Mapa de localização de Londrina e da Gleba Primavera. 

 
      Fonte: IBGE, 2010. 

A pesquisa bibliográfica e documental tiveram por base fontes relacionadas ao tema planejamento 

urbano, legislação urbanística e ordenamento territorial e consistiu no levantamento, seleção e fichamento 

das informações pesquisadas. 
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Para análise comparativa preliminar, partiu-se do estudo referente as legislações urbanísticas do 

município de Londrina, pontuando-se as principais diretrizes existentes no quesito instalação de 

loteamentos e parâmetros ambientais exigidos, contrapondo em seguida, as possíveis ilegalidades 

encontradas em publicações de jornais locais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Gleba Primavera está localizada na região norte do município de Londrina – PR, próximo ao 

córrego Sem Dúvida.  O processo de loteamento da Gleba se deu entre 1997 e 2007 (COHAB, 2018). 

Neste período encontrava-se em vigor as leis urbanísticas nº. 133 de 1951, nº. 7.482 de 1998 referente ao 

plano diretor de Londrina e a lei nº. 7.483 de 1998 especificamente referente ao parcelamento do uso do 

solo. 

A lei de parcelamento do uso do solo em um município refere-se a uma lei complementar a lei 

do plano diretor. As normas de parcelamento do solo constituem-se como um instrumento para que o 

desmembramento do solo e sua respectiva ocupação seja realizado de forma ordenada “[...] pois imprimi 

parâmetros, diretrizes que permitirão a ocupação racional do território e a salvaguarda dos espaços de 

uso coletivo” (LUNA, 2012, p.9). 

A Lei de parcelamento do solo é utilizada para avaliação de processos de instalação de novos 

loteamentos urbanos8 para fins habitacionais. Uma expansão dada de forma horizontal ou vertical que 

transformam áreas rurais em áreas urbanas, frequentemente já consolidadas e dotadas de infraestrutura 

mínima e serviços públicos (GOUVÊA, 2.012, p.1). 

A primeira lei de uso do solo de Londrina é de 1951. Sua elaboração veio atender à necessidade 

já expressiva do ordenamento do território municipal “[...], pois, à medida que apresentava os 

melhoramentos urbanos numa proporção aritmética, os loteamentos eram feitos numa proporção 

geométrica” (PRANDINI, 2007, p.94). Esta situação levou a instituição de um decreto em 1948, 

proibindo o loteamento nas áreas adjacentes à cidade até que fosse feito um novo plano urbanístico 

(PRANDINI, 2007, p.94). A Lei nº. 133 de 1951 permaneceu vigente até 1998, sendo alterada somente 

com a revisão do Plano Diretor. 

Mesmo sendo uma lei de caráter extremamente urbanístico, fortemente ligado ao urbanismo 

modernista e focada na descrição paisagística e valorização do natural, há de se ressaltar que a lei 

nº.133/1951 foi um grande avanço para uma cidade de apenas 20 anos localizada em uma área do Brasil 

 
8 Entende-se por loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, 
de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes (BRASIL, Lei nº 6.766/1979). 
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até então pouco povoada, tendo ainda em vista que a única lei federal ambiental vigente no período era 

o Código das Águas de 1934. 

O primeiro plano diretor do município de Londrina só seria instituído em 1969, sendo que sua 

vigência deu-se a partir 1974. Em 1998 foi instituído o novo plano diretor de Londrina, pela lei nº. 7.482 

e suas leis complementares destacando-se a lei nº. 7.483 de 20 de julho de 1998, que dispõe sobre o 

parcelamento do solo para fins urbanos no Município de Londrina tendo por fundamentos a Lei Federal 

nº. 6.766 de 1979. 

 

BREVE COMENTÁRIO SOBRE AS LEIS DE PARCELAMENTO DO USO DO SOLO 

URBANO DE LONDRINA 

A Lei nº.133 de 1951  

No período correspondente a vigência da Lei nº. 133/1951, aqueles que desejassem implantar um 

loteamento residencial no município de Londrina, deveriam requerer autorização à Prefeitura Municipal 

apresentando algumas informações básicas que demonstrassem que a área estaria apta para implantação 

do loteamento solicitado. Dentre as condições prévias, citam-se:  

 

Apresentação de título de propriedade da área; 
Certidão negativa referente à tributação do fisco municipal e estadual; 
Planta do terreno, em 3 (três) vias, firmada por engenheiro ou agrimensor legalmente habilitado, 
na escala 1:1.000, com curvas de nível de metro a metro, e indicação clara e completa dos 
acidentes, acessos, divisas e vias públicas circunvizinhas incluindo construções existentes, 
nascentes e cursos d'água, linhas de escoamento pluvial, brejos, matas, árvores excepcionalmente 
vistosas, pedreiras, cercas e muros principais, faixas sujeitas a inundação ou enxurradas 
(LONDRINA, Lei nº. 133/1951). 

 

Após a entrega preliminar destes documentos à prefeitura, os mesmos seriam analisados e a partir 

do projeto proposto seriam enunciadas orientações de correção ou de complementação que deveriam ser 

seguidas como requisitos para obtenção do alvará.  

Munido de tais diretrizes o proprietário das terras urbanas loteadas teria de apresentar o projeto 

final como consta no artigo 6º. O projeto final deveria apresentar a planta geral em escala 1:1000 com 

curvas de nível de metro a metro onde deveria ser apresentado as ruas, espaços livres e áreas de destino 

especial, eixos, alinhamentos de propriedades e guias, marcos de alinhamento e nivelamento. Além destes, 

traçados de jardins, o sistema de escoamento pluvial, as canalizações gerais de esgoto e d'água, as linhas 

elétricas, a iluminação e a arborização (LONDRINA, Lei nº. 133/1951). 
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A Lei nº.7.483 de 1998  

Com a elaboração do Plano Diretor, e a instituição da Lei nº. 7.483/1998, surgem alguns avanços 

no que diz respeito ao ordenamento territorial do município. Primeiramente, vale destacar a criação do 

IPPUL - Instituto de Planejamento Urbano de Londrina em 1993, órgão este, instituído com a função 

de desenvolver pesquisas e análises para melhor organização e desenvolvimento do município.  

Considerando as disposições da Lei nº. 7.483/1998 e seu Capítulo II que dispõe sobre as normas 

e procedimentos para aprovação de projetos para loteamentos para fins habitacionais tem-se que o Poder 

Público Municipal só poderia aprovar projetos de desmembramentos, loteamentos e remembramentos, 

desde que o interessado cumprisse as seguintes etapas (LONDRINA, Lei nº. 7.483/1998):  

 

1º Etapa: Consulta prévia de Viabilidade Técnica 

A solicitação de consulta prévia deveria ser protocolada junto ao poder público municipal, onde 

deveria ser anexado o seguinte documento: mapa ou croqui identificando a presença de formações 

rochosas, áreas alagadiças, vegetação notável, redes de alta tensão, cercas, construções, caminhos e 

congêneres na área objeto do parcelamento. 

A partir deste mapeamento o IPPUL e técnicos responsáveis procederiam à análise de viabilidade, 

tomando por base o zoneamento de uso do solo do local, a densidade populacional, o uso do solo, a taxa 

de ocupação, o coeficiente de aproveitamento, a largura das vias de circulação, as áreas de preservação 

permanente, a infraestrutura urbana exigida e o sistema viário previsto (LONDRINA, Lei 7.483/1998, 

p. 16).  

 

2º Etapa: apresentação de planta com as diretrizes expedidas oficialmente pelo órgão 
competente 

Após o recebimento do resultado da viabilização técnica a empresa interessada deveria solicitar 

junto ao IPPUL as diretrizes básicas urbanísticas para o loteamento devendo apresentar planta do imóvel 

na escala 1:1.000 indicando as divisas do imóvel, benfeitorias do imóvel, nascentes e corpos d´água, os 

testes de percolação do solo e de sondagem identificando as profundidades e possíveis formações 

rochosas (LONDRINA, Lei 7.483/1998, p.16).  
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3º Etapa: apresentação de plantas devidamente elaboradas nos termos da presente lei 

Na terceira etapa deveria ser apresentado ao IPPUL as plantas conforme diretrizes expedidas na 

Etapa 2. 

 

4º Etapa: juntada de documentos, de conformidade com as instruções da presente lei 

A quarta etapa correspondia a finalização do processo com o protocolo dos documentos 

comprobatórios oficiais e a obtenção do alvará. 

 

LEI Nº.133/1951 VERSUS LEI Nº.7.483/1998  

Considerando as leis nº.133/1951 e nº.7.483/1998 observa-se alguns avanços quanto à estrutura 

administrativa do setor de planejamento urbano de Londrina e quanto às documentações exigidas para 

parcelamento do solo. Destacamos:  

Solicitação de testes de percolação do solo e sondagens; 
Projetos de proteção às áreas sujeitas à erosão e de manejo da cobertura vegetal durante execução 
de obras e serviços (art.13 – VII); 
Melhoria quanto aos padrões de delimitação das áreas de preservação permanente, incluindo 
ainda a não permissão de edificação em terrenos onde em momento anterior tenha sido área de 
extração mineral e de deposição de substâncias tóxicas e nocivas a vida animal e vegetal (Art.29);  
Proibição de edificações e parcelamento do solo em áreas com declividade igual ou superior a 
30% (Art.30); 
O repasse para responsabilidade do loteador à execução do replantio de árvores nos fundos de 
vale; 
Prevenção de erosão e de inundação à obrigatoriedade de dispositivos de dissipação de energia, 
armazenamento por retenção e poços de infiltração de águas pluviais. (Art. 50 – VIII – §1º); 
Os taludes resultados da movimentação de terra deveriam ser revestidos de forma apropriada 
para se evitar desmoronamento do solo, preferivelmente revestido por vegetação, podendo esta 
ação, ser dispensada pelo poder público (Art.52); 

 
Mesmo diante das leis que institucionalizaram a importância da regulamentação e gestão adequada 

do uso do solo em Londrina, e os avanços observados, foi possível identificar, através de pesquisas em 

jornais locais, possíveis irregularidades no processo de liberação do loteamento Gleba Primavera.   

 A seguir apresentamos alguns trechos de jornal local, que denunciaram as condições de ocupação 

do local:  

Mesmo com estudos que indicaram a falta de profundidade do solo em parte do loteamento 
Jardim Primavera (zona norte) os órgãos públicos por onde passou o processo de loteamento 
não conseguiram impedir a construção de casas em desacordo com as especificações técnicas 
exigidas pelos próprios órgãos. O loteamento foi autorizado pela Secretaria de Obras em 1997. 
Na edição de ontem, o JL mostrou que, devido à presença de uma ‘laje’ (parede rochosa próxima 
à superfície que impede a infiltração da água no solo), pelo menos 28 casas do Jardim Primavera, 
construídas por Jorge Kazuo Takahashi e financiadas pela Caixa Econômica, apresentam 
problemas de infiltração, rachaduras nas paredes, umidade e fossas rasas (MENECHIO, 2008). 
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Construídas sobre rocha, casas começam a apresentar defeitos em Londrina. 

 As más condições de moradia e saneamento básico enfrentadas por pelo menos 28 famílias do 
Jardim Primavera (zona norte de Londrina, Norte do Paraná) têm sua origem escondida debaixo 
da terra. As casas, construídas há no máximo três anos, estão sobre uma laje – formação de placa 
rochosa que beira a superfície do solo – e apresentam problemas de infiltração, rachaduras e 
umidade nas paredes. 
Não há rede coletora de esgoto e algumas das fossas tem pouco mais de meio metro de 
profundidade [..] As casas que apresentam problemas foram erguidas pelo construtor Jorge 
Takahashi e correspondem à quadra 2 do loteamento [..] 
Ossamu Kaminagakura, diretor de loteamentos da Secretaria Municipal de Obras, não descarta 
a possibilidade de ter ocorrido erro técnico no teste de sondagem e, segundo ele, a 
responsabilidade pela falha seria da loteadora. ‘Uma vez apresentado o teste de sondagem, 
acatamos o documento apresentado. É como se fosse uma receita médica: o farmacêutico vende 
o remédio sem questionar o médico”, comparou.’ 

[...] 

A promotora do Meio Ambiente, Solange Vicentin, destacou a necessidade de avaliar o teste de 
sondagem de profundidade de solo, que tem de ser apresentado como requisito para aprovação 
do loteamento. 
O teste deveria ter indicado a presença de rochas e mostrado a inviabilidade da construção de 
fossas. Porém, o documento não foi encontrado no processo de autorização do loteamento junto 
ao Instituto de Planejamento Urbano de Londrina (IPPUL), nem na secretaria de obras. 
Procurada pela reportagem do JL, a loteadora Sena Construções também negou ter o 
documento. O diretor da empresa, Max Lobato Sales, confirma a existência do afloramento de 
rochas na região, mas disse que ‘fazer casa em cima de pedra não é problema’, já que a ‘ técnica 
de engenharia resolve em cima da rocha ou em cima da terra.’ [..] 
Pelo menos 28 famílias do Jardim Primavera decidiram se unir e reivindicam uma solução para 
os problemas recorrentes do loteamento. ‘Em fevereiro deste ano, eu estava grávida e a minha 
casa ficou completamente alagada’, conta indignada Marina Silva, moradora de uma das casas. 
‘Meu filho mais velho piorou da bronquite com a umidade da parede’, completa. [..] 
(MENECHIO, 2008). 
O ‘jeitinho’ encontrado para evitar, inutilmente, o esgotamento das fossas rasas, agravou ainda 
mais a situação ambiental do Jardim Primavera. As casas da Rua João Esteves, que estão entre 
as moradias com problema, apresentam ligação irregular de encanamento da cozinha, tanque e 
chuveiro às galerias pluviais, que deveriam apenas direcionar a água da chuva (MENECHIO, 
2008). 
 

De acordo com as pesquisas realizadas em jornais locais (Jornal de Londrina, Folha de Londrina 

e Gazeta do Povo), constatou-se que em 2008, foram identificadas 28 residências em situação irregular 

na área. Segundo denúncias realizadas aos jornais locais e feitas pelos próprios moradores, o maior 

problema da área correspondia à baixa profundidade de solo ocasionada pela presença de uma parede 

rochosa, inclusive com afloramentos rochosos. A situação agravava-se com a ausência de sistema de 

coleta e esgotamento sanitário.   

De acordo com a promotora do Meio Ambiente de Londrina, em atuação no período de 2008, 

no decorrer da denúncia realizada, documentos foram solicitados tanto para a Prefeitura Municipal de 

Londrina, quanto para a construtora responsável, entretanto o documento referente ao teste de sondagem 

não foi encontrado (MENECHIO, 2008). 

Tal situação caracteriza negligência ao artigo 8 da Lei nº. 7.483/1998, que afirma que a obtenção 

do alvará de viabilidade técnica para fins de parcelamento do solo deveria ser solicitado a partir da 

apresentação de “[..] II – mapa ou croqui identificando a presença de formações rochosas, áreas 
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alagadiças, vegetação notável, redes de alta tensão, cercas, construções, caminhos e congêneres na área 

objeto do parcelamento (LONDRINA, Lei 7.483/1998, p. 14).” 

Conforme artigo 9 desta Lei, a apresentação destes documentos seriam necessários para a 

avaliação do setor público, que deveriam considerar a: [..] I – existência de elementos, no entorno ou na 

área objeto do pedido de aprovação de parcelamento, que representassem riscos à segurança de pessoas 

e ao ambiente; [...] (LONDRINA, Lei 7.483/1998, p.14). 

Conforme consta no site oficial da COHAB – Companhia de Habitação de Londrina, o projeto 

do Jardim primavera previa a construção de 257 residências pelo programa HABITAR BRASIL – BID. 

O intuito era beneficiar famílias que ocupavam a área, principalmente o fundo de vale do córrego Sem 

Dúvida, juntamente com ações de revitalização urbanística. O investimento previsto era de 6 milhões de 

reais. No entanto, as evidencias indicam que tal projeto não foi efetivamente executado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A intensificação da urbanização no município de Londrina na década de 1950, evidenciou a 

necessidade de elaboração de normativas urbanísticas que auxiliassem no ordenamento territorial. Deste 

cenário, evolui-se positivamente no quesito legislação, no entanto, falhas práticas importantes são 

evidenciadas.  

Após análise das referências bibliográficas existentes, documentos e legislações pertinentes ao 

tema, mais as pesquisas realizadas em jornais locais, foi possível identificar possíveis irregularidades no 

processo de liberação do loteamento Gleba Primavera, o que gerou danos ambientais e de qualidade de 

vida à população.  

Tais irregularidades referem-se as diretrizes urbanísticas das leis de parcelamento do uso do solo 

vigentes no período: Lei nº.133/1951 e lei nº. 7.483/1998, ressaltando que tais leis objetivam disciplinar 

o uso do solo urbano de forma a ordená-lo corretamente, preservando suas condições naturais e 

proporcionando maior qualidade de vida à população.  

A lei de parcelamento do uso do solo em um município é de suma importância para que o 

desenvolvimento da cidade seja realizado de forma ordenada e, de acordo com o estudo de caso 

apresentado neste trabalho, é possível concluir que o não cumprimento das diretrizes estabelecidas em 

lei podem causar de curto a longo prazo, sérios danos e impactos sociais e ambientais.  

Um levantamento de campo, análise de imagens de satélite com mapeamento do uso do solo, 

como a análise das legislações vigentes, poderia contribuir a esta pesquisa, buscando uma 

contextualização das condições atuais e contrapondo-as as condições iniciais de ocupação.  
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O DESAFIO DE ALCANÇAR VIDA URBANA 
SATISFATÓRIA EM MORADIAS SOCIAIS 

 

Manfred Fehr9; Karine Beatriz Pinheiro Fernandes10 

 

INTRODUÇÃO 

A urbanização reflete o planejamento e a formulação de projetos e investimentos na construção 

do meio urbano, com o fornecimento de equipamentos que auxiliam na produção e construção do espaço 

urbano, adequando-o para atender as expectativas de suas funções dentro do contexto social.  

Um cidadão se caracteriza por um endereço fixo que é sua moradia. Em princípio, tal situação 

poderia ser satisfeita com a posse duma casa, mas um cidadão não vive separado do mundo. A vida em 

comunidade requer a possibilidade de interação que se manifesta pela existência de vias públicas e do 

acesso a elas, pelo transporte público, por serviços de saúde, saneamento, energia e educação, pela 

existência de comércios e áreas de lazer. O conjunto desses equipamentos define a qualidade da 

urbanização. A urbanização planejada contempla também a sustentabilidade ecológica do território para 

garantir sua serventia a futuras gerações (Leff 2002, Mendonça 2002).  

Uma consequência natural do crescimento da população urbana é o déficit habitacional que, no caso de 

cidadãos de baixa renda, o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social procura mitigar (Pizzol 

2006). 

As políticas públicas de combate à pobreza e os empreendimentos habitacionais encontram o 

desafio de proporcionar à população de baixa renda, além da casa, a infraestrutura urbana adequada. Os 

protagonistas envolvidos na empreitada são o governo através de seus ministérios dedicados ao assunto, 

os bancos que financiam as construções, as construtoras e os moradores dos conjuntos habitacionais. 

Percorre-se um longo processo entre o momento de liberar a construção dum conjunto habitacional e o 

momento de posse do morador, e esse último momento não necessariamente representa o fim feliz. 

Existe uma lacuna de conhecimento referente a eventuais percalços que ocorrem do momento da posse 

em diante. O presente estudo se dedica a preencher tal lacuna com descrições e informações que 

poderiam aprimorar o planejamento e a execução das construções. Assim, a pergunta de fundo do estudo 

indaga sobre o caminho que resta a percorrer desde a posse até o alcance de vida urbana satisfatória.  

 
9 mfehr@ufu.br 
10 MSc, Universidade Federal de Uberlândia 
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O objeto do estudo é um empreendimento habitacional chamado SPark entregue aos moradores 

em 2011, idealizado via o Programa Minha Casa Minha Vida, com o propósito de dar acesso à vida urbana 

às pessoas de baixa renda (Brasil 2005). Consiste de oito conjuntos com um total de 3632 unidades 

residenciais. A análise aqui descrita se deu em 2014 e se dirigiu especificamente ao conjunto denominado 

VBrasil que possui 500 unidades.  

O objetivo é saber até que ponto o desafio da política pública posto foi vencido no 

empreendimento objeto, ao comparar a situação alcançada de qualidade de vida em 2014 à situação 

planejada e projetada em 2011, cujo propósito era dar acesso à terra urbanizada, e identificar e discutir 

eventuais desvios.  

A construção e a urbanização de conjuntos habitacionais 

     A literatura evidencia dificuldades inerentes ao planejamento e à execução de conjuntos habitacionais 

de cunho social. Degradação ambiental pode ser consequência da escolha errada do espaço e da 

inadequação do projeto arquitetônico (Araújo 2008, Soares & Floresta 2013, Silva 2012). Falhas na 

construção das casas não são visíveis no momento da entrega e somente se manifestam com o decorrer 

do tempo (Jogo de Poder 2013, UOL 2013). O crescimento rápido da cidade apresenta desafios ao 

planejamento da ocupação do espaço. Os municípios planejam e monitoram a criação de loteamentos e 

bairros por meio de seu plano diretor que ampara a oferta de espaço para a construção dos conjuntos 

habitacionais (Franco 1999, Corrêa 2004). A urbanização modifica o espaço para atender os anseios dos 

vários atores sociais, e é dinâmica. O espaço se reconfigura através de funcionalidades novas como os 

conjuntos habitacionais que substituem funcionalidades anteriores por motivos de prioridade (Sposito 

1999, Prette 2011, Harvey 1992, Santos & Ramires 2009).   

MATERIAIS E MÉTODOS 

     A equipe de pesquisa procurou todos os protagonistas envolvidos no empreendimento no intuito de 

coletar informações acerca do sucesso do projeto, mas somente os moradores se dispuseram a colaborar. 

Em consequência, a pesquisa procedeu por inspeção visual da infraestrutura e por entrevistas anônimas 

com moradores adultos, que todos responderam as mesmas perguntas (Lüdke & André 1986, Triviños 

1987). Usou-se em todas as entrevistas o conjunto de 15 perguntas mostrado a seguir. A pesquisa foi 

descritiva. Observou, registrou e analisou fatos sem manipulá-los, e deu aos entrevistados a oportunidade 

de contribuir visões e impressões próprias adicionais (Cervo & Bervian 1983, Thompson 2002, Queiroz 

1988). O universo entrevistado consistiu de 25 das 500 residências, escolhidas aleatoriamente. A partir 

das respostas dos moradores, os autores construíram cenários ilustrativos de acontecimentos e enredos 

ocorridos a partir da posse do imóvel. Tal procedimento permite ultrapassar a simples produção de 
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conhecimento e iniciar a formação de sabedoria, no sentido de analisar os percalços e corrigir o processo 

para evitar sua repetição em outras oportunidades.  

 

     Lista de perguntas: 

1 – Antes de se mudar pra cá, onde o(a) senhor(a) morava?   2 – O(a) senhor(a) pagava aluguel, morava 

em imóvel cedido ou com parentes?   3 – Há quanto tempo o(a) senhor(a) mora aqui no VBrasil? 4 – 

Quantas pessoas moram na casa atualmente?  

5 – Aproximadamente, qual o valor da renda familiar? 6 – Quanto tempo após a sua instalação aqui, o(a) 

senhor(a) observou que havia problemas estruturais?   7 – Quais são eles? 8 – Sua casa foi invadida? Se 

sim, foi antes de se mudar? Antes de lhe entregarem a casa?  9 – O(a) senhor(a) fez reclamações sobre 

esses problemas? Se sim, em qual instituição? Na Caixa Econômica? Na Prefeitura? Na Construtora? 10 

- Qual foi a resposta da instituição sobre os problemas relatados? 11 - Houve alguma providência tomada 

pela instituição, sobre o que o(a) senhor(a) reportou, para acabar com o problema? Qual? 12 - O retorno 

à sua reclamação foi dado prontamente, demorou muito ou ainda não foi dado? 13 - Foi passada alguma 

orientação a respeito do que o(a) senhor(a) deveria fazer se aparecesse algum outro problema estrutural? 

14 – O(a) senhor(a) também buscou resolver os problemas a partir de seus próprios recursos? Por quê? 

15 - Além da qualidade do imóvel existem problemas estruturais na rede de água e esgoto, na 

pavimentação e drenagem pluvial e na rede elétrica, que foram apontados em reportagens feitas pela 

imprensa local. O(a) senhor(a) já foi ou ainda é afetada por algum destes, ou outros problemas que não 

foram citados?  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

     Os lotes individuais são de 200 metros quadrados, incluindo uma casa de 37 metros quadrados com 

dois cômodos, uma sala, uma cozinha, um banheiro, um lavabo e um aquecedor solar. No lugar da lajem, 

as casas possuem um forro de plástico que esconde a fiação elétrica. As casas são geminadas com dois 

lados de 37 metros quadrados cada um, separados por uma parede comum. A linha divisória do terreno 

passa pelo meio da casa. As ruas do conjunto são asfaltadas e existem serviços de água, esgoto e energia. 

O valor duma dessas casas no momento da entrega era de 39790 reais. Os contratos estipulavam o 

pagamento de parcelas mensais correspondentes a 10% da renda familiar por um período de 10 anos 

(Correio 2012). Construções próprias são permitidas nos lotes, mas precisam ser independentes da casa. 

Não podem compartilhar paredes da casa. O conjunto VBrasil possui uma extensão de 1150 metros 

lineares com um declive de 53 metros (Jogo de Poder 2013).  

     As informações coletadas acerca da qualidade de vida no conjunto habitacional contemplam a 

qualidade das residências individuais e a qualidade da urbanização. Sobre a qualidade das construções, a 
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inspeção visual e as entrevistas evidenciaram problemas da seguinte ordem: Falta de lajem. Fios elétricos 

expostos. Falta de isolamento sonoro. Infiltrações de água de chuva. Rachaduras nas paredes. Alta 

declividade dos terrenos sem muros de arrimo protetores. Falta de ligação pavimentada das casas com a 

via pública. Tomadas elétricas insuficientes para atender a vida familiar. Falta de impermeabilização do 

chão das casas. Sobre a qualidade da urbanização, a inspeção evidenciou a presença duma área de lazer 

arborizada sem qualquer infraestrutura. Notou-se a falta dum projeto arquitetônico que desenhasse o 

território resultante da ocupação do espaço por casas. Como consequência, faltam alguns equipamentos 

da vida urbana, tais como postos policiais, hospitais, áreas comerciais e coleta eficiente de águas pluviais. 

No conjunto VBrasil existem uma escola de educação infantil, uma escola de ensino fundamental, um 

posto de saúde e um centro de artes e esportes A situação de segurança se mostrou precária. Houve 

invasões e furtos nas residências. O empreendimento é servido por três linhas de transporte público que 

o conectam ao centro da cidade. Uma reportagem da imprensa local apontou os seguintes percalços que 

corroboram as informações obtidas dos moradores nesta pesquisa (Jogo de Poder 2013). Não há 

isolamento acústico entre os dois lados das casas geminadas devido à falta de lajem. Em alguns casos, o 

quintal é desnivelado em quatro metros e forma um barranco inutilizável. As caixas de energia não 

possuem tampas. A fiação está exposta. A rede elétrica não possui capacidade suficiente para suportar a 

potência requerida pelos aparelhos domésticos. Ao ligar vários aparelhos ao mesmo tempo, os cabos 

queimam ou a energia cai. 

     A seguir se ilustram os fatos elencados com cenários específicos descritos pelos moradores nas 

entrevistas, no intuito de transmitir uma ideia da qualidade de vida no conjunto.  

     A entrevistada 10 relatou a invasão de sua casa. Tava invadido. A Prefeitura pôs um acordo, eu fui pegar a 

chave, lá, e eles falaram assim, ó, se chegar lá e tiver invadido, a senhora fica caladinha e vem aqui e pega a chave. Não foi 

a chave que ela me deu não, foi endereço. Aí, vim aqui, a mulher tava aqui, invadida. Mas a gente ficou esperando, ó, eu 

não fui lá na Prefeitura porque eu não tô invadindo nada. Então eu tô esperando...  Aí, a mulher ficou, e até que a Caixa 

entrou com o coisa (pedido de desocupação) e eles tirou ela aqui no camburão. Isso foi meses pra mim pegar essa casa. Isso 

aí foram meses, e pegamo desse jeito aí, mofo, o forro tá aí apodrecendo... isso aí o perito já fez umas, bem uns cem relatório, 

nós já passou pra eles, eles só fica de conversa. Tava desse jeito aqui. Pior ainda, muito pior. Eles tiraram porta, tiraram 

janela, quebraram as telhas, sem pia, sem nada.  

     As invasões às residências do VBrasil e outros empreendimentos habitacionais do SPark também 

foram fatos noticiados pela imprensa local. Por exemplo: Durante a entrega das unidades, houve um processo de 

invasão em três dos empreendimentos, afetando aproximadamente 600 unidades. As unidades que foram invadidas já 

contavam com os beneficiários selecionados pela prefeitura, os contratos em fase de assinatura, e as famílias em processo de 

mudança para suas novas casas. A Caixa entrou na justiça com pedido de reintegração dos imóveis, para que os beneficiários 
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selecionados pudessem ocupá-las. A reintegração aconteceu em junho de 2012. No processo de retomada, parte dos imóveis 

foram depredados pelos invasores, com retirada de portas, equipamentos, pias, vasos sanitários etc. (UIPI 2013).  

     Com relação aos problemas estruturais, seguem alguns dos depoimentos para possibilitar um maior 

entendimento sobre a questão.  

     Entrevistada 1: A gente teve que gastar né. Esperar a boa vontade deles, aí a casa ia cair, que de acordo com o que 

ia chovendo, a terra ia descendo. Não teve como. A nossa garagem aqui ó, a terra vinha até quase no rumo da janela. Essa 

terra, a gente utilizou pra aterrar no fundo. Mesmo assim, foi a gente que tirou. Não tem como eu falar quanto que eu 

gastei só com o muro de arrimo, porque eu comprei bloco, tijolo. Acho que foi uns trinta mil, por aí. Então uma qualidade 

muito precária, muito precário mesmo. Em uma nota de zero a dez eu acho que eu dou dois.  

     Entrevistada 2: Meu banheiro precisa arrumar, que aqui aparece muito escorpião, tem infiltração, infiltração na 

cozinha, no banheiro, no quarto das meninas, tem essas rachaduras, tem o telhado que molha.  

     Entrevistada 3: Problemas dentro da casa. Rachaduras. Começou com umas rachaduras. O vizinho fez uma reforma 

na casa dele, ele inverteu a casa, né? Como as casas são bem dizer uma só, com a construção lá, começou a bater e trincou 

a minha de cá. Minha porta do banheiro não para aberta mais, a gente deixa a porta do banheiro aberta, ela vai e fecha, 

entendeu? A minha varanda ela rachou de fora a fora assim, que chegou a rachar o meu muro também. Começou a rachar 

no chão e foi subindo pelas paredes, do outro lado da parede, do lado de cá e do lado de lá. Começa aqui e passa pro fundo 

de rachado assim, aí esses rachado foi começando. Assim, esses problema, depois da reforma dele, começou por dentro da 

casa, e esses daqui de fora, da varanda aqui, é por causa da chuva. Começou a chover, aí que começou a ter rachadura.  

     Entrevistada 4: Esses recursos que a gente tentou resolver aqui, foi os de imediato, que a gente precisava sair da casa, 

que a gente pagava setecentos reais de aluguel. A gente só colocamo o piso, as grade, pra entrar pra casa, a parte elétrica que 

não tinha, meu pai veio cá e fez pra mim, botei o vaso sanitário, a pia, entendeu, pra lavar a louça.  

     Entrevistada 13: No começo, quando a gente se deslocou pra cá, de lá pra cá, no começo assim, as paredes estavam 

tendo muita infiltração, aí as paredes estavam começando a ter fungo, mofo, aqueles trem, e também o PVC assim, tava 

escorrendo água assim, toda vez que chove, tava escorrendo água, tava tendo muita rachadura. 

Tinha um barranco ali (a casa fica aos pés da casa acima, com uma declividade muito acentuada no terreno), 

aí meu pai teve que providenciar tratores pra poder retirar o barranco (volume de terras soltas, caídas após ação das 

chuvas), porque chovia, e a água com lama vinha tudinho pra dentro da casa. 

     Entrevistada 19: Pra gente passar pra dentro, foi nóis que teve que arrumar. É, nóis teve que vim pintar, o forro, 

arrumar forro, arrumar fiação, é... que mais... a gente arrumou as portas, fechadura nas porta, vaso, pia. Nóis teve que 

trocar tudo pra passar pra dentro, por que não tinha jeito de passar pra dentro.  

     Entrevistada 22: Esses trem assim que eu tô falando ,que não tinha nada aqui, pia essas coisas de banheiro, nóis foi 

lá e comprou porque, se nóis não comprasse, como era que nóis ia fazer? Tinha que mudar logo, se invadisse de novo ia ser 

mais difícil. Tivemos que vir pra cá. Eu se pudesse escolher, não teria vindo para esse lugar aqui não. 
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     Entrevistada 25: Aqui, eu peguei aqui em 2012, e como ela tava muito estragada, eu fui arrumano, entendeu. Eu 

fui tampano os buraco, porque, como a enxurrada vinha ali de cima com lama e entrava aqui na sala, ia pra cozinha, e ia 

pro quarto. Aí os invasores furou lá as parede lá, entendeu, pra que a água escoasse pra fora, entendeu. E aí o que que 

aconteceu? Aqui não tinha vaso, não tinha porta aqui do quarto, entendeu. Aí só que aí, com o tempo, eu tinha assim, os 

meus móveis, tudo novinho e tal, menina, e deu uma chuva! A chuva caia assim, ó, que derramava aqui. Estragou meus 

móveis todim! Tive que jogar tudo fora, tudo fora. Fiquei sem nada! Aí essa lâmpada do quarto aqui ó, descia água nela, 

entendeu, descia água nela. Aí pegou fogo! Aí quando chegou ali, o vizinho viu. Correu e desligou o relógio, porque, se não 

tivesse desligado, o fogo descia na casa aqui, matava todo mundo que tava aqui dentro.  

     A través das entrevistas, a pesquisa pôs em evidência os dois percalços mais marcantes deste 

empreendimento, quais sejam a falta de segurança e a declividade do terreno. Segue um cenário ilustrativo 

do processo de entrar na tão sonhada casa própria. O beneficiário termina os trâmites na Prefeitura e 

recebe as chaves de sua casa e o endereço. Ao chegar à casa, encontra-se com um inquilino clandestino 

que já levou embora a pia da cozinha e agora pede um pedágio para sair. O beneficiário volta à Prefeitura 

e pede ajuda. O funcionário promete tomar providências e pede paciência. Três semanas mais tarde, a 

polícia desaloja o inquilino clandestino, e o beneficiário entra em sua casa que não possui pia de cozinha. 

Volta à Prefeitura e pede ajuda. O funcionário promete tomar providências e pede paciência. Três 

semanas mais tarde a Construtora instala a pia e o beneficiário lava sua louça. No dia seguinte começa a 

chover. Na falta de muro de arrimo e devido ao declive, a chuva carrega a terra do lote vizinho para o 

lote do beneficiário e entope a porta de entrada. Devido a defeitos no telhado, a água de chuva entra na 

casa, molha as paredes e produz mofo. Os móveis estragam. O beneficiário inicia obras em seu terreno. 

Constrói muros de arrimo ao redor do terreno e conserta o telhado. Substitui os móveis danificados. Ao 

tentar ligar seus aparelhos eletrodomésticos, encontra uma única tomada. Volta às obras e instala mais 

tomadas.  Aproximadamente dois anos depois da posse oficial, senta na porta de sua casa e pensa: agora 

tenho uma moradia.  

     Alcançar vida urbana satisfatória no conjunto habitacional era o grande desafio geral exposto no título. 

As entrevistas e as observações revelaram que tal desafio não foi vencido. Ele se desdobrou numa série 

de desafios específicos que a pesquisa identificou. Naturalmente, surgiram duas perguntas de fundo: 

Quais são os motivos dos problemas e como poderiam ser solucionados. No restante da discussão, os 

autores se aventuram numa abordagem tanto prática quanto filosófica dos percalços encontrados, no 

intuito de apontar raciocínios e contribuir ideias para os idealizadores das moradias sociais.  

     A própria razão de ser dos conjuntos habitacionais já é a de juntar as famílias de baixa renda num 

lugar só. Tal procedimento encontra suas raízes nos recursos limitados disponíveis nos orçamentos 

municipais. A partir desse fato, não é mais admissível criticar a segregação social. Ela existe aqui e mundo 
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afora no sentido de que em todas as cidades, os habitantes ocupam os espaços em função de suas classes 

sociais.  

     O processo de urbanização não é instantâneo. Os equipamentos exigidos da vida urbana satisfatória 

não aparecem por encanto. Os centros das cidades levaram decénios para alcançarem sua situação atual, 

e mesmo assim, ela é dinâmica. Melhorias ocorrem constantemente em função de novas demandas. Os 

condomínios horizontais de luxo adotam os equipamentos modernos já na fase de construção e passam 

a conta aos moradores de alto poder aquisitivo. Não se pode esperar a replicação instantânea de todos 

esses equipamentos nas moradias sociais. Não existem recursos para tal. O desafio específico aqui 

consiste em não criar falsas expectativas e informar os beneficiários desde o início das limitações 

existentes. O conjunto em questão, desde o começo, já possuía redes de energia, água e esgoto, transporte 

coletivo até o centro da cidade, escolas de ensino infantil e fundamental, um posto de saúde, um centro 

de artes e esportes e uma área de lazer arborizada. A urbanização somente não estava completa porque 

faltavam um posto policial, um hospital, um centro comercial e a rede de coleta de água pluvial. Ao 

informar os beneficiários dessa situação, a Prefeitura houvesse podido evitar algumas das reclamações 

manifestas nas entrevistas dos moradores e ao mesmo tempo incentivar a formação duma associação de 

bairro para negociar os equipamentos faltantes.  

     O aspecto de segurança, que apareceu repetidamente nas entrevistas, é um problema tão óbvio que 

nem deveria ter ocorrido. Não é lógico construir casas e deixá-las vazias e sem vigilância. Qualquer 

morador de cidade sabe disso. Houve falha da parte dos administradores da obra. Este percalço é o mais 

fácil de ser resolvido, e de forma imediata.  

     A engenharia entra em dois aspectos do empreendimento: a preparação do terreno e a construção das 

casas. A alta declividade do conjunto provocou deslizamentos de terra que até obstruíram as entradas de 

casas. A origem desse fato encontra-se ou na escolha errada do espaço, ou na falha de engenharia. 

Aparentemente, o projeto de terraplanagem e distribuição das ruas e casas ou não existiu, ou não passou 

pela fiscalização do Conselho Regional competente. Afigura-se um caso de omissão por parte dos 

administradores e executores da obra, que representa uma lição para futuros projetos.  

     Quanto à qualidade das moradias, há uma questão mais fundamental a ser considerada. Trata-se de 

definir desde o início o padrão pretendido. Não convém ir construindo sem objetivo claro e depois entrar 

em intermináveis processos judiciais para consertar detalhes de maneira insatisfatória. A lição que este 

estudo evidenciou é, novamente, não criar falsas expectativas. Tanto a empresa construtora quanto os 

beneficiários precisam saber exatamente que tipo de moradia será entregue, ou ainda, saber a partir de 

qual fase da construção uma edificação pode ser considerada moradia. Com isso, evitam-se as 

reclamações ouvidas nas entrevistas. Se a promessa contempla rede de energia elétrica, mas cada casa 

possui uma única tomada, afigura-se um desencontro entre expectativa e realidade. Se a casa entregue é 
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avaliada em quarenta mil reais, e o beneficiário precisa gastar mais trinta mil reais para poder habitá-la, a 

expectativa foi frustrada. Ao saber tal fato na hora de pleitear a moradia, o cidadão possivelmente teria 

escolhido outra opção num momento tão importante de sua vida.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

     A pesquisa atingiu seu objetivo ao descrever o caminho que resta a percorrer desde a posse até o 

alcance de vida urbana satisfatória no conjunto habitacional em questão. Identificou os principais desafios 

do programa governamental de habitação social. O primeiro se refere à vigilância da obra. Casas prontas 

para morar e ainda desocupadas são alvos fáceis de invasões. Houve falha administrativa. O segundo se 

refere ao projeto arquitetônico da área. Em áreas com alta declividade, a chuva transporta a terra sempre 

até o ponto mais baixo. Um projeto profissional prevê equipamentos que impedem tal transporte. A 

fiscalização profissional foi omissa. O terceiro se refere à qualidade da construção. Um telhado que não 

protege a casa da chuva não é telhado. Uma casa incompleta não se constitui em moradia. Houve falha 

de planejamento. 

     Os percalços são consequência de omissões relativamente óbvias e de fácil controle. Esta pesquisa os 

identificou e os divulgou como contribuição à melhora dos programas de habitação social. De maneira 

geral, mostrou-se que o programa de moradia social vendeu falsas expectativas aos beneficiários. Isso 

interferiu de forma violenta no projeto de vida das famílias contempladas e causou frustração. 

Evidenciou-se a necessidade de uma melhor comunicação entre os administradores do programa e os 

beneficiários, de tal forma que estes últimos tenham plena consciência das limitações e imperfeições das 

moradias ofertadas, já no momento do pleito.  
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INTEGRADOR ENTRE CIDADE-CAMPO: 
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PATO BRANCO-PARANÁ 
 

 

Leonardo Danielli11 

 

 

INTRODUÇÃO 

  Vislumbre um lugar essencialmente humano, onde o relacionamento entre as pessoas ultrapassa 

as barreiras entre o espaço público e o espaço privado, entre cidade e campo, transcende as diferenças de 

cultura, raça e credo de tal maneira que as contradições e diferenças passam despercebidas. Fala-se 

indiretamente dos mercados públicos, mas o que efetivamente define os mercados públicos? 

  Um edifício mercado pode ser concebido de planta basilical12, dividido em naves, coroado por 

lanternins, ou até um edifício que concentra um espaçoso átrio de formato quase sempre quadrado 

circundado por galerias. Pode ser o coração da cidade, um ponto de encontro sem comparação, onde se 

encontram todas as classes sociais sem distinções sendo eles executivos, operários, donas-de-casa, 

cortesãs, desocupados, estudantes e empregadas domésticas, bem como uma lembrança impregnada de 

cheiros entrelaçados de peixes, legumes, carnes, frutas, especiarias, grãos, queijos, flores, vinhos, pastéis, 

fumos, incensos e etc. (ROMANO, 2004). 

  Os conceitos mencionados acima, inspiraram e deram nome a presente pesquisa, a qual se objetiva 

em analisar e demonstrar o forte potencial produtivo agrícola e agropecuário do município de Pato 

Branco e apontar as insuficiências da atual estrutura do edifício Feira do Produtor, justificando a 

preposição de implantação de um edifício Mercado Público.  

 A cidade de Pato Branco está localizada geograficamente no sul do País, no Sudoeste do estado 

do Paraná conforme ilustrado na figura 01 disposta abaixo: 

 

 
11 Bacharel em Arquitetura e Urbanismo - Mestrando em Geografia -PPGEO FURG, leonardodanielli@icloud.com 
12 A Planta Basilical é formada por uma nave central maior que as laterais, tanto na largura quanto na 
altura. 
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Figura 01: Diagrama de localização do País Brasil, Estado do Paraná e Município de Pato Branco. 

 

Fonte: O próprio autor 

 

 Nota-se que o município de Pato Branco se localiza próximo da divisa com o estado de Santa 

Catarina e à cerca de 100 quilômetros da Argentina, numa posição estratégica no MERCOSUL, dessa 

forma sendo privilegiado pela fácil conexão intermunicipal e inter-regional, facilitando os deslocamentos.  

  Aproximando-se do contexto e justificando a relevância da presente pesquisa, a cidade de Pato 

Branco caracterizada economicamente pela forte produção agrícola e agropecuária, sendo um destaque 

na região. Segundo Salvador (2017) no ano de 2015, produziu em uma área de terra de 1.916 hectares 

54.564 mil toneladas de alimentos na categoria de Olericulturas13. Boa parte dessa produção foi distribuída 

no próprio município sendo que uma parcela desse total foi comercializada na estrutura do edifício Feira 

do Produtor inaugurado no ano de 2009 a qual atualmente se apresenta insuficiente diante da realidade 

local, tais insuficiências podem ser apontadas genericamente pela falta de espaço físico condicionada pelo 

tamanho do atual edifício e seu local de implantação.  

  Portanto, o entrave inicial o qual estimulou o desenvolvimento da pesquisa, volta-se ao propósito 

da indagação sobre a real necessidade de implantação de um mercado público aos moldes tradicionais na 

cidade de Pato Branco, uma vez que o município não possui uma tipologia de mercado público adequado 

às realidades locais, deixando de compor os espaços públicos da cidade.  

  Tem-se como objetivo a elaboração de material referencial teórico/crítico através da 

interpretação da realidade do município e por meio do estudo de caso, a fim de compreender e 

demonstrar a importância do mercado público para o fortalecimento das relações entre campo e cidade, 

fortalecendo a preposição de implantação de um edifício mercado público para a cidade de Pato Branco-

, o qual poderia contribuir com a melhoria na forma de comercialização dos produtos agrícolas e 

agropecuários no município.   

 

 
13

 A olericultura é o ramo da horticultura que abrange a exploração de um grande número de espécie de plantas, comumente 

conhecidas como hortaliças e que engloba culturas folhosas, raízes, bulbos, tubérculos e frutos diversos. 

N 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 A metodologia utilizada conduz a revisões bibliográficas de caráter físico e digital, que para 

Galvão (2009), potencializam intelectualmente o conhecimento coletivo. Trata-se de uma pesquisa de 

natureza aplicada com abordagem quali-quantitativa uma vez que avalia a qualidade e a quantidade dos 

espaços da atual estrutura da feira do produtor na cidade de Pato Branco, bem como quantifica a 

produção agrícola e agropecuária do município. Caracteriza-se como pesquisa do tipo exploratório a qual 

permite uma maior familiaridade como tema pesquisado. Sendo que apresenta o estudo de caso que 

segundo Cesar e Empresas (2016), é um método frequentemente utilizado para a coleta de dados da área 

de estudo. Dessa forma, utiliza-se do método observacional para a realização do estudo de caso, o qual 

foi pautado através da visitação “in-loco”, da análise de documentos, de projetos arquitetônicos e de 

registros fotográficos.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A presente seção tratará da inserção da temática mercado municipal no contexto da cidade de 

Pato Branco, Paraná. Se vislumbra o objeto enquanto elemento integrador entre campo e cidade o qual 

também se configura como espaço público de sociabilidade. No âmbito maior, a pesquisa apresenta 

abaixo dados estatísticos e socioculturais da cidade de estudo evidenciando as potencialidades e limitantes 

do município. 

 

Características do município  

 O município é considerado “Capital do Sudoeste” e estrutura-se como polo regional no 

desenvolvimento da saúde, educação, tecnologia e agricultura, tendo sua economia baseada 

primordialmente na agropecuária na criação de gado, aves, suínos e ovinos e na agricultura com a 

produção de soja, milho e hortifrutigranjeiros. (PATO BRANCO, 2016). 

Pato Branco concentra em seu território de 539,029 km² uma população de 72.370 habitantes, o que 

permite deduzir a densidade demográfica estimada é de 134,25 hab./ km², distribuída da seguinte forma: 

Homens: 34.984; Mulheres: 37.386, sendo que a população residente no perímetro urbano é de 68.091 e 

a população residente na área rural 4.279. Atualmente a população estimada do município é de 80.000 

habitantes (IBGE, 2017).  

 A tabela 01 exemplifica a divisão da população Pato-branquense por sexo, segundo os grupos de 

idade. 

A população Pato-branquense com idade inferior á 15 anos representam 25,54% da população 

total do Município, enquanto a faixa etária de 15 a 64 anos (população ativa) equivale a 68,04%. 

Representando 6,42% do total do município encontra-se pessoas com idades acima de 65 anos. Entende-

se como ativa a porção populacional de uma cidade, a qual está inserida no mercado de trabalho ou que 
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está procurando se inserir nele para exercer algum tipo de atividade remunerada, como consequência 

movimentando a economia local. 

 

Tabela 01: Distribuição da população Pato-branquense por sexo 

 

 

Fonte: IBGE (2010). 

 

  

 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M) do Município é considerado como mediano 

pelo Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento (PNUD) sendo 0,782, estando na 4ª melhor 

posição entre o IDH do Paraná. (IBGE, 2017).  

Como complemento, abaixo se expõe as potencialidades do município quanto à produção agrícola e 

agropecuária, quais juntas subsidiam boa parte da economia Pato-branquense.  

 

Potencialidades 

 As potencialidades relacionadas ao tema abordadas a seguir dizem respeito à produção agrícola 

no estado do Paraná e Município de Pato Branco, trata-se da interpretação dos dados de rendimentos 

agrícolas do Paraná, a qual fornece um panorama breve sobre a contribuição local perante a produção do 

estado em geral, seguido da aproximação com as estatísticas de cultivo de alimentos no município. 

Salienta-se que serão abordadas somente as potencias diretas relevantes à pesquisa.  

 Base econômica de muitas sociedades, a agricultura familiar está ligada a diversas áreas do 

desenvolvimento rural. Consiste em um meio de organização gerenciado por uma família e depende de 

mão de obra familiar tanto de mulheres quanto de homens para a produção de alimentos. Portanto, a 

agricultura familiar é a forma predominante de produção de alimentos tanto nos países em 

desenvolvimento quanto em países desenvolvidos.  
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 Nacionalmente existe uma série de fatores que são fundamentais para o bom desenvolvimento 

da agricultura familiar, sendo eles: condições agroecológicas; características territoriais; ambiente político; 

acesso aos mercados; o acesso à terra e aos recursos naturais; acesso à tecnologia e serviços de extensão; 

o acesso ao financiamento; condições demográficas, econômicas e socioculturais; disponibilidade de 

educação especializada; entre outros. (FAO, 2014). 

 Segundo dados estatísticos da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), juntamente 

com o Departamento de Economia Rural (DERAL), o estado do Paraná está entre os principais 

produtores agrícolas do País, sendo que as regiões Sul e Sudoeste representam juntas grande parte da 

produção total do estado, conforme tabela 02. 

 

Tabela 02: Paraná – Área, Produção e VBP da Olericultura por Região - Safra 2015. 

 

Regiões Área (há) Produção (t) Valor (R$) % VBP % Produção 

Centro-oeste 997 17.291 24.045.903 1 1 

Noroeste 2.812 51.512 60.849.328 2 2 

Norte 25.413 721.533 1.042.693.509 26 24 

Oeste 5.670 113.294 146.382.038 4 4 

Sudoeste 4.647 118.586 153.201.097 4 4 

Sul 76.012 2.008.599 2.611.893.741 65 66 

Total 115.551 3.030.815 4.039.065.615 100 100 

Fonte: Adaptado de Salvador (2017)  

 

A produção agrícola é parte tradicional e imprescindível do abastecimento dos mercados municipais, e 

estes são fundamentais à distribuição dos produtos à população. Logo os percentuais gerais acima 

confirmam a grande influência do produtor agro familiar na contribuição socioeconômica das cidades e, 

dentro do contexto das cidades, é de suma importância que as famílias rurais tenham espaços fixos 

destinados à comercialização dos produtos, estruturando-se como geradores de emprego e renda às 

famílias agricultoras, movimentando a economia e o desenvolvimento das cidades, conferindo maior 

qualidade de vida aos cidadãos participantes desta realidade sociocultural.  

 O Município de Pato Branco é caracterizado pela forte produção agropecuária e pela alta 

concentração de mão de obra familiar em seus núcleos agrícolas, estrutura-se como participante da 

realidade sociocultural das cidades do estado do Paraná os quais juntos contribuem significativamente 

com seus índices de produção agrícola do estado. Conceitua-se a seguir, em nível municipal e se atesta 

tais afirmações através de dados estatísticos. 
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Pato Branco – Paraná 

 O município, com sua localização estratégica aliado ao potencial produtivo de suas terras colocam 

Pato Branco a frente dos municípios do Sudoeste do Paraná quando comparado à produção agropecuária, 

uma vez que, de sua área total, a maior parcela encontra-se no quadro rural do município, conforme 

demarcando na figura 02: 

Segundo dados da Secretaria de Agricultura do município de Pato Branco, no ano de 2009 o 

número de propriedades rurais cadastradas perfazia um total de 1.185, sendo que no ano de 2009 

totalizavam aproximadamente 1.755 agricultores. (PATO BRANCO, 2017). 

 Os números citados acima encontram-se em crescimento constante, sendo que no mês de 

dezembro do ano de 2013, em entrevista ao noticiário local, o atual Secretário de Agricultura do 

município, Clodomir Ascari, salientou que o número de propriedades rurais neste ano era de 

aproximadamente 1.400, representando um crescimento de aproximadamente 19% de 2009 á 2013. 

Clodomir disse ainda que cerca de 90% representam a agricultura familiar do município. (VEJA PATO 

BRANCO, 2017). 

 

Figura 02: Diagrama de localização do Perímetro Urbano do Município de Pato Branco. 

 

 

Fonte: O próprio autor 
 

 Estatísticas fornecidas pela Secretaria da Agricultura e do Abastecimento e pelo Departamento 

de Economia Rural do estado do Paraná, afirmam que, no ano de 2015, a categoria de Olericulturas 

cultivadas no município de Pato Branco representaram um total de R$ 77.959.873 milhões de reais que 

fizeram circular a economia do município, conforme ilustrado na tabela 03. 

Os indicativos demonstram o potencial de capacidade produtora atingida em 2015 para a 

categoria, pois em uma área de 1.916 hectares o município produziu 54.564 toneladas de alimentos que 

se enquadram na categoria de Olericulturas, representando 2% da produção total do estado do Paraná 

neste ano. 

 

N 
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Tabela 03: Área, Produção e VBP das principais Olericolas – Núcleos Regionais do Paraná – 2015. 
 

Núcleo 

Regional 

Área (há) Prod.(ton) % Produção Valor (R$) % VBP 

Pato Branco 1.916 17.291 2 77.959.873 2 

Total 115.551 3.030.815 100 4.039.065.615 100 

Fonte: Adaptado de Salvador (2017)  

 

  Ainda tratando da produção agrícola do município, as tabelas 03 e 04 dispostas abaixo 

trazem dados do levantamento executado pelo IBGE - (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) 

sobre as principais culturas produzidas na safra do ano de 2015, detalhando os grupos de cultura, desde 

culturas temporárias a culturas permanentes, demonstrando dados como a área total colhida em hectares, 

a produção, razão entre a área de produção e o rendimento médio em quilos por hectares e, por fim o 

valor monetário aproximado em reais.  

  

Tabela 04: Área colhida, produção, rendimento médio e valor da produção agrícola pelo tipo de cultura 
temporária – 2015 

 

Cultura temporária Área colhida 

(há) 

Produção 

(t) 

Rendimento 

médio (kg/ha) 

Valor (R$ 

1.000,00) 

Alho 1 6 6.000 39 

Amendoim (em casca) 2 6 1.500 6 

Arroz (em casca) 1 2 2.000 2 

Aveia (em grão) 100 170 1.700 74 

Batata-inglesa 1 5 5.000 4 

Cana-de-açúcar 50 2.000 40.000 108 

Cebola 3 24 8.000 42 

Feijão (em grão) 7.850 14.670 1.869 23.239 

Mandioca 150 3.000 20.000 480 

Melancia 10 245 24.500 135 

Melão 3 21 7.000 57 

Milho (em grão) 5.200 49.400 9.500 17.691 

Soja (em grão) 29.450 96.617 3.281 95.232 

Tomate 2 120 60.000 192 

Trigo (em grão) 9.000 27.000 3.000 16.830 

Fonte: Adaptado de Salvador (2017)  
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Os dados demonstram os rendimentos da produção agrícola do município, avaliando as culturas 

temporárias. Desse levantamento, destaca-se a produção de soja, milho e trigo em grãos, produtos com 

grande potencial de exportação, além de produtos como: feijão, mandioca e cana-de-açúcar em um 

segundo grupo de alimentos com maior produção, os quais representam parte dos produtos já 

comercializados na atual estrutura da feira do produtor e que se caracterizam como produtos passíveis 

de industrialização. 

 Tratando das culturas permanentes, a tabela 5 utiliza os mesmos critérios de análise da anterior 

para avaliar a produção do município nesta categoria. 

 

 Destaca-se a produção de maçã com 450 toneladas por ano, seguido da produção de Tangerina 

com 255 toneladas anuais, e em terceiro o pêssego, com 132 toneladas.  

 Seguindo a análise da produção rural, a tabela 06, demonstra a criação de aves e pecuária, que 

juntas também expressam números significativos para economia do município.  

 
Tabela 05: Área colhida, produção, rendimento médio e valor da produção agrícola pelo tipo de cultura 

permanente – 2015. 

Cultura temporária Área 

colhida 

(há) 

 Produção 

(t) 

Rendimento 

médio 

(kg/ha) 

Valor (R$ 

1.000,00) 

Caqui 4  42 10.500 72 

Erva-mate (folha 

verde) 

28  126 4.500 130 

Figo 2  10 5.000 42 

Laranja 13  130 10.000 79 

Limão 2  19 9.500 20 

Maça 15  450 30.000 675 

Noz (fruto seco) 2  11 5.500 73 

Pera 2  19 9.500 26 

Pêssego 22  132 6.000 356 

Tangerina 15  255 17.000 158 

Uva 8  80 10.000 160 

Fonte: Adaptado de Salvador (2017) 

 
 

 Destaca-se a categoria de Galináceos com um total de 1.067.306 milhões de cabeças anuais, 

seguido pelo rebanho de bovinos com um total de 22.689 cabeças/ano.  

 Por fim, a tabela 07 contabiliza a produção do reino animal dos grupos Ovinos, Bovinos, Abelhas, 

Codornas e Galináceos, pontuando a produção total anual e o valor médio de venda. 
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Tabela 06: Unitários de efetivos – 2015 

 

Efetivos Número Efetivos Número 

Rebanho de bovinos 22.689 Rebanho de ovinos 3.642 

Rebanho de equinos 707 Rebanho de bubalinos 3 

Galináceos - total 1.801.110 Rebanho de caprinos 1.160 

Galinhas (1) 1.067.306 Codornas 31.790 

Rebanho de suínos - Total 5.552 Rebanho de ovinos tosquiados 728 

Matrizes de suínos (1) 444 Rebanho de tosquiadas 8.440 

Fonte: Adaptado de Salvador (2017) 

 

Tabela 07: Produção de origem animal – 2015 

 

Produtos Valor (R$ 1.000,00 Produção Unidade 

Lã 1 1.160 Kg 

Leite 32.924 36.582 Mil l  

Mel de abelha 76 9.532 Kg 

Ovos de codorna 640 556 Mil dz 

Ovos de galinha 32.810 16.655 Mil dz 

Fonte: Adaptado de Salvador (2017) 

 

 Destacam-se a produção de leite com 32.924 mil litros anuais e a produção de ovos de galinha 

com 32.810 dúzias produzidas no ano de 2015.  

Através da análise e compilação dos dados das tabelas dispostas neste subcapítulo, responsáveis por 

demonstrar a capacidade produtiva do município de Pato Branco e quantificar, através de dados baseados 

na produção agropecuária do ano de 2015 a importância do município na produção de alimentos, bem 

como fornecer subsídios quantitativos para a elaboração futura do programa de necessidades. Os dados 

confirmam o potencial produtivo do município fundamentado a presente pesquisa, e demonstrando 

ainda, a importância do mesmo no abastecimento da cidade e da região Sudoeste do Paraná. 

 

Déficit  

 Localizada na Rua Goianáses nº 24 na região central da cidade, a atual estrutura da Feira do 

Produtor instalou-se no ano de 2009 sobre a extensão da rua, entre dois cruzamentos (figura 03), o 

edifício é composto por uma estrutura linear térrea de pequenas lojas/boxes dispostas lado a lado. A 

frente dos boxes encontra-se uma área de circulação definida pelas lojas e pilares da cobertura, cujo beiral 

protege os usuários das intempéries ambientais. 
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Seu porte e configuração são consequências diretas do local de implantação, sendo que o impacto mais 

evidente se dá pela falta de espaço físico do edifício, o qual reflete diretamente na oportunidade de 

comercialização dos produtos gerados no município em área nobre da cidade, uma vez que o município 

tem potencial agrícola e agropecuário para tal, como explanado acima.  

 O edifício está implantado sobre parte da rua, ocasionando a ocupação de uma porção 

significativa do leito carroçável, sendo uma consequência direta ao seu local de implantação em função 

da restrição física do edifício. A feira deixa de abranger todos os produtores rurais da categoria de 

olericulturas, bem como artesãos locais quais estariam aptos á comercializar sua produção no edifício.  

 

Figura 03: Feira do produtor Pato Branco – Paraná 

 

 

Fonte: O próprio autor 
 

 

 A figura representa a redução da largura total do leito carroçável da Rua Goianáses devido à 

implantação do edifício, desencadeando a sobrecarga das demais vias de entorno.  

 A estrutura física do edifício, inaugurada no ano de 2009, conta com 551,00 m² sendo esse espaço 

dividido em estrutura de comercialização (37 boxes), dois sanitários, circulação, passeio público e faixa 

de serviços. Frente ao espaço de comercialização desenvolve-se uma circulação coberta de 2,90 metros 

de largura utilizada como parada temporária de consumidores para aquisição dos produtos, (figura 04), 

pois o edifício não contempla uma área junto ao espaço de comercialização para essa finalidade.  

Ainda, as áreas de alimentação que a feira dispõe acontecem juntamente ao passeio público da 

rua, sendo que esse espaço é dimensionado com apenas 1,90 metros de largura e, naturalmente, abriga a 

faixa de serviços do passeio. Dessa maneira as mesas e cadeiras dispostas ali temporariamente acabam 

disputando espaço com os equipamentos urbanos e pedestres, conforme figura 05: 
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As imagens tornam evidente a falta de espaço física do edifício e demostram a ocupação 

inadequada do passeio público da Rua Goianáses, como consequência, condiciona, em seu período de 

uso, que pedestres e automóveis dividam o mesmo espaço do leito carroçável da rua.  

 A falta de espaço torna-se ainda mais evidente ao observar as barracas móveis (figuras 06 e 07) 

que semanalmente se instalam no passeio público ao lado da feira, obstruindo ainda mais a passagem de 

pedestres. 

 

Figura 04: Circulação interna do edifício Feira do Produtor de Pato Branco 
Figura 05: Passeio público do edifício Feira do Produtor de Pato Branco 

 

 

Fonte: O próprio autor 

 
Figura 06: Ocupação temporária do Passeio Público da Rua Goianáses fachada lateral Sul 

Figura 07: Ocupação temporária do Passeio Público da Rua Goianáses fachada lateral Norte 

 

 

Fonte: O próprio autor 

 

Ainda sobre o porte do espaço físico, cada unidade própria de comercialização, denominada Box 

ou Boxe, possui 5,00m² de área útil, dispondo de bancada e pias, conforme figura 08.   

Através da leitura do espaço urbano e da interpretação da planta disposta acima, nota-se que a 

restrição de espaço físico do terreno condicionou a forma de implantação do edifício e, como 
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consequência, questões técnicas de carga e descarga, central de gás não foram contempladas nesse projeto 

outra insuficiência já apontada concentra-se na área de alimentação da feira, que acontece junto ao passeio 

público sem qualquer preocupação com a poluição visual e sonora proveniente da rua que acompanha o 

edifício em seu sentido longitudinal.  

 

Figura 08: Planta Baixa Feira do produtor Pato Branco – Paraná 

 

Fonte: Adaptado de arquivo IPPUPB (2017) 

  
Logo, a configuração dos espaços de comercialização dificulta ou até barra muitas vezes as 

relações entre cliente e produto / cliente e consumidor, deixando de lado uma das maiores qualidades do 

mercado público, ponto em que se diferenciam dos atuais supermercados: O contato direto com o 

produto ainda fresco e a rede de interação. As figuras 09 e 10 demonstram as dificuldades e inadequações 

expressas no presente estudo. Do exposto, percebe-se que os boxes configuram espaços 

individualizados e enclausurados com apenas uma abertura frontal, a qual é utilizada para abastecimento 

e venda de produtos, fatores que contribuem para a descaracterização do edifício mercado enquanto 

espaço público de sociabilidade.  

 O edifício por sua vez também carece quando analisadas questões de conforto térmico: sua 

implantação condiciona a fachada frontal à orientação oeste sem que haja qualquer proteção solar no 

edifício. Sendo assim, recebe luz solar direta durante todo dia, e acaba se fechando completamente à 

insolação leste, o sol da manhã. A arquitetura do Box recebe apenas um “rasgo” na fachada frontal 

superior, protegida por um gradil metálico o qual serve como instrumento de ventilação natural, porém 

não sendo suficiente, uma vez que esse elemento por se posicionar logo abaixo da estrutura do telhado 

recebe o ar quente, que por ser menos denso que o ar frio, causando efeito contrário do intencional. O 
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diagrama posicionado abaixo (figura 11) ilustra o comportamento da temperatura do ar perante 

edificação.  

 

Figura 09: Vista frontal Box de comercialização da Feira do produtor Pato Branco 
Figura 10: Vista interna Box de comercialização da Feira do produtor Pato Branco 

 

 

Fonte: O próprio autor 
 

 
 
 

Figura 11: Diagrama de estudo de temperaturas. 
 

 

Fonte: Adaptado de arquivo IPPUPB (2017) 
 

 As medidas tomadas ainda na fase projetual relacionadas ao conforto térmico demonstradas na 

figura acima, são paliativas, não sendo suficientes para o bom desempenho térmico da edificação.  

 O município de Pato Branco com seu aporte significativo no âmbito da agricultura familiar 

necessita de um novo espaço que impulsione o crescimento da cidade através da comercialização regional 
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de seus produtos, exercendo papel de atrativo cultural por meio de exposições, minicursos e encontros e 

comerciais através da venda de produtos artesanais, hortifrutigranjeiros entre outros.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Conformado como feira livre nos primeiros espaços de comercialização das cidades, o mercado 

público faz parte do dia a dia de diferentes sociedades. Em diversos momentos o mercado público ou 

municipal, colaborou para o desenvolvimento das cidades, prosperou o comércio local, fortaleceu e 

evidenciou as tradições e culturas de determinado povo através da socialização das diferentes civilizações.   

 Os processos de industrialização, a evolução das técnicas atuais de compra (e-commerce) aliados 

ao processo de urbanização desordenado impactaram de forma negativa na urbanidade das cidades, 

tornando os espaços públicos cada vez mais escassos. Paulatinamente extingue-se a relação entre as 

sociedades, se esquece da história, da cultura e tradição de um determinado povo.    Os estudos 

realizados nesta pesquisa resultaram na concepção de novas ideias e de uma visão sistêmica a respeito 

desses edifícios, a proposta de implantação do mercado público consiste em um equipamento estratégico 

o qual aliará ao espaço público dotado de infraestrutura ao mercado municipal, se busca estreitar a relação 

entre campo e cidade e fornecer ambientes públicos por excelência, se espera um local qual valorize a 

cultura e as memórias da cidade conservadas entre gerações.  

 Sendo assim, a implantação de um edifício de mercado público contribuirá significativamente 

para a conexão direta entre campo e cidade atuando na melhoria na forma de comercialização dos 

produtos suprindo o déficit atual do segmento, criando um elemento único e indissociável fundamental 

para a valorização dos índices positivos da agricultura e agropecuária do município, valorizando a cultura 

local e impulsionando o desenvolvimento da cidade. 

 Por fim, vale frisar novamente que os mercados municipais nada mais são que locais de reunião 

de um povo, troca de ideias e legitimador de coletividades, se espera então ter contribuído com a 

discussão e a valorização desse importante equipamento urbano, o qual atua como catalisador de 

sociedades e de espaços públicos.  
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ESPAÇO URBANO: UMA ANÁLISE A PARTIR 
DA POTENCIALIZAÇÃO DO COMÉRCIO 
VAREJISTA DE ALVORADA DO SUL-PR 

 
 

Maico Eduardo Dias Dias1 
 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho procura fazer a verificação de uma análise já realizada pelo autor deste ensaio, 

a pesquisa verificada teve como resultado uma monografia de conclusão do curso de Geografia pela 

Universidade Estadual de Londrina em 2014. Trata-se de uma pesquisa realizada no município de 

Alvorada do Sul-PR, localizado no Norte do Paraná, estando distante da cidade de Londrina cerca de 70 

km, e que faz parte de sua Região Metropolitana. Essa pesquisa teve como objetivo fazer uma discussão 

sobre esta pequena cidade a partir das atividades do agronegócio e do lazer, a partir disso constatou-se a 

influência do lazer de segunda residência em loteamentos de chácaras, com o desenvolvimento do 

comércio varejista local. Essa influência se dá pela quantidade de pessoas que frequentam a cidade aos 

finais de semana e feriados, e realizam suas compras neste comércio.  

A partir disso, após quatro anos desta pesquisa o autor propõe-se juntamente com a colaboração 

seu 2orientador do PPGEO – UEL, a verificar se o mercado de loteamentos de chácaras ainda é 

promissor no município, e se a dinâmica de potencialização do comércio varejista através do consumo 

dos chacareiros ainda se faz presente. Mas para tal discussão foi necessária uma contextualização teórica 

dos temas abordados, sendo assim, foram abordados conceitos como; a produção do espaço urbano, 

parcelamento do solo e comércio varejista. Com essas abordagens foram apresentadas análises de como 

a implantação de loteamentos de chácaras de lazer criaram uma identidade local ao município de Alvorada 

do Sul, a identidade de uma cidade que proporciona lazer à cidade metrópole de Londrina e sua região. 

A partir desta conceituação também foi possível analisar leis municipais quanto ao parcelamento do solo, 

e suas reais interferências nesta dinâmica imobiliária. E ainda compreender como se dá o comércio 

varejista em uma pequena cidade, elucidando sua importância para este núcleo urbano.   

Porém, o principal objetivo deste artigo é fazer uma relação desta potencialização com a produção 

do espaço nesta pequena cidade. Procurando assim, encontrar as transformações de edificações na 

avenida principal a qual esta aglomerada o comércio varejista, elencando novas atividades, especializações 
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Metropolitano de Londrina – PR. 
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de bens e serviços que atendem ao lazer e que proporcionam uma nova divisão do trabalho, e também 

elencar perspectivas de planejamento quanto a esta atividade. 

Por fim, de acordo com as observações do comércio varejista local, entra-se em questão a crítica 

com relação ao planejamento urbano e suas abordagens quanto às políticas de fomento a esta identificada 

dinâmica, levando em consideração o comparativo da primeira análise do autor aos dias atuais. Fica claro 

na discussão a real importância da participação da cidade de Alvorada do Sul na dinâmica regional de 

Londrina, proporcionando espaços produzidos para o lazer que encadeia a produção espacial intra-

urbana, expressa pelo comércio varejista. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente artigo foi elaborado a partir do método de verificação de uma pesquisa realizada pelo 

autor do trabalho em 2014. A verificação se deu a partir de uma revisão bibliográfica acerca dos temas 

envolvidos na dinâmica verificada, sendo eles, espaço urbano, parcelamento do solo urbano e comércio 

varejista. 

Além das revisões bibliográficas, foram feitas observações quanto à paisagem do comércio 

varejista estudado, com o objetivo de elucidar as transformações das edificações, de investimentos 

econômicos, aumento de estabelecimentos e se houveram reflexos expressivos quanto ao planejamento 

urbano e ações públicas. Foi realizada também, uma pesquisa quanto à situação atual do mercado de 

chácaras de lazer, quais as fontes de investimentos e suas origens. Buscando a análise da potencialização 

do comércio varejista devido ao lazer de segunda residência, a especialização que o município de Alvorada 

do Sul vem desenvolvendo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Espaço Urbano 

Para que se faça uma discussão a cerca da potencialização de um segmento de tamanha 

importância para a dinâmica urbana, como é o caso do comércio varejista, demanda-se de uma 

contextualização de tal segmento para o contexto de pequenas cidades. Porém, esta contextualização 

deve ser feita, de forma que haja o entendimento de sua participação na produção do espaço urbano. 

Sendo assim, sob o olhar de Milton Santos (1988) “o espaço deve ser considerado como um conjunto 

indissociável de que participam de um lado, certo arranjo de objetos geográficos, objetos naturais e 

objetos sociais, e, de outro, a vida que os preenche e os anima, seja a sociedade em movimento” 

(SANTOS, 1988, p.10). Dessa forma, fica evidente que nos núcleos urbanos, este conjunto indissociável 

é bem mais denso do que em áreas rurais. Existe então, um grau maior de complexidade dos objetos e 

ações.  

Segundo Harvey (2005) o espaço e o tempo na vida social acontecem de forma cotidiana, com a 

intencionalidade de promover os vínculos materiais existentes entre processos político, econômicos e 
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culturais. Ele ainda elenca suas concepções quanto ao espaço, o relacionando diretamente com o modelo 

de produção capitalista, afirmando que os níveis de relações e fluxos existentes neste modelo determinam 

a capacidade e desempenho da produção do espaço (HARVEY, 2005).    

O mesmo autor afirma que “a objetividade do tempo e do espaço advém em ambos os casos, de 

práticas materiais de reprodução social; e, na medida em que essas podem variar geográfica e 

historicamente, verifica-se que o tempo social e o espaço social são construídos diferentemente” 

(HARVEY, 2005, p. 189). Dessa maneira, se tem a justificativa das cidades apresentarem particularidades, 

isso se dá devido à diferenciação entre as práticas materiais existentes nos lugares, contendo ainda 

diferentes reproduções sociais, o que proporcionam a produção de espaços com características 

diferenciadas (HARVEY, 2005).  

Lefebvre (2006) nos alerta sobre a complexidade em compreender a produção do espaço, e que 

as suas formas de representações muitas vezes são simplistas. Sendo assim, “[...] as representações do 

espaço e os espaços de representação intervêm diferentemente na produção do espaço: segundo suas 

qualidades e propriedades, segundo as sociedades (modo de produção), segundo as épocas” 

(LEFEBVRE, 2006, p. 75).  O autor ainda menciona que o espaço pode ser vivido, concebido e 

percebido. Trazendo esta concepção para o espaço urbano, mais uma vez, é valido lembrar que pela 

complexidade desta fração espacial, estas considerações filosóficas permanecem mais intensas do que em 

outros espaços (LEFEBVRE, 2006). Essa dinâmica de maiores complexidades espacial em áreas 

urbanizadas se dá em diferentes escalas. 

No caso em que se aborda neste ensaio, discute-se sobre uma pequena cidade, que a pesar de ter 

um núcleo urbano pequeno, desenvolve-se a produção do espaço urbano a partir de atividades e 

condições particulares ao seu espaço local e regional. 

De acordo com Fresca (2010) é de significava importância delimitar a escala de núcleo urbano 

em que nos referimos conceitualmente. A autora destaca a diferença entre Centros Locais e Pequenas 

cidades, explicando que a primeira denominação citada refere-se ao menor escalão de cidades no Brasil, 

já o segundo trata-se de um núcleo urbano com maiores complexidades, ou seja, que extrapolam as 

condições mínimas contempladas nos Centros Locais. Estas condições vão muito além do contingente 

populacional, perpassando pela sua integração e influências dentro da rede urbana em que está inserida 

(FRESCA, 2010).  

 
As pequenas cidades ainda são responsáveis por atender parcela significativa da população em 
termos de bens e serviços imediatos à sua população. Mas deve-se considerar que estes 
apresentam outro caráter qualitativo comparativo a outros momentos históricos. Em outras 
palavras, os bens e serviços tornaram-se muito mais abrangente em razão das necessidades ou 
imposições do sistema de consumo à população urbana. Mudanças quantitativas e qualitativas 
vêm ocorrendo no terciário das pequenas cidades, suprindo em parte, demandas de seu mercado 
consumidor, seja pela presença dos estabelecimentos físicos, bem como pelo comércio via 
internet. Esta última possibilidade de aquisição de bens, articulado à renda dos consumidores, 
tem provocado muitas modificações nos anteriores esquemas de análise do terciário (FRESCA, 
2010, p. 4). 



 

 
391 

 
A explicação de Fresca (2010) nos traz o embasamento necessário para classificarmos a cidade de 

Alvorada do Sul como uma pequena cidade. Uma vez que além de proporcionar a população local bens 

e serviços, está inserida na dinâmica regional, destaca-se o desenvolvimento do turismo de segunda 

residência que atende Londrina e outras cidades de sua Região Metropolitana, através dos loteamentos 

de chácaras de lazer. Porém, não podemos negar o carro chefe da economia local que é o agronegócio 

de Soja e milho, fator este que também intensifica e contribui para a produção do espaço urbano desta 

cidade.  

Tendo em vista a grande quantidade de pequenas cidades no Brasil, faz-se necessária a abordagem 

desta escala de núcleo urbano, uma vez que seja evidenciada a importância de suas especializações 

produtivas, e quais suas relevâncias nos contextos regionais e locais (FRESCA; VEIGA, 2011). “A 

discussão entre a temática de especializações produtivas e pequenas cidades não tem sido explorada, 

dificultando em partes análises das múltiplas e complexas relações entre o avanço da urbanização a 

produção, distribuição, circulação e consumo” (FRESCA; VEIGA, 2011, p.390). Este fato ocorre pela 

descentralização da indústria, proporcionando notoriedade a estas cidades, produção de espaços urbanos 

específicos e circuitos espaciais de produção particulares às diferentes regiões do Brasil.  

 
Loteamentos de chácaras de lazer e seu papel na produção do espaço urbano 

De acordo com Dias (2014), levando em consideração as condições locacionais do município 

de Alvorada do Sul, com a característica de proximidade da cidade de Londrina, com distância de cerca 

de 70 km. E ainda, as condições históricas, quanto à construção da Represa Capivara, iniciou-se em 

meados da década de 1990 a criação de loteamentos de chácaras de lazer às margens das águas da represa. 

Este mercado imobiliário ainda em expansão no município acarreta o deslocamento de pessoas aos finais 

de semana e feriados à cidade em busca de lazer (DIAS, 2014).    

Este fenômeno tem se intensificado nos últimos anos, visto a lucratividade imobiliária e ainda 

os retornos econômicos gerados em meio ao espaço urbano. Dessa forma, modalidades de loteamentos 

se desenvolveram no município, sendo necessárias até mesmo adequações nas leis de parcelamento, uso 

e ocupação do solo urbano.  

As chácaras de lazer se enquadram em Área de Urbanização Específica, denominada pela lei de 

ZR2, pois se tratam de zonas residenciais. E são caracterizadas como específicas, porque mesmo estando 

dotadas de infraestruturas urbanas, as mesmas se encontram afastadas da sede municipal, uma vez que 

este mercado procura a proximidade das águas da Represa Capivara. As ZR2 contemplam então dois 

tipos de loteamentos, os fechados, e os loteamentos, que no caso são abertos.  A Lei 1521/2008 que 

dispõe sobre o parcelamento e remenbramento do solo para fins Urbanos e dá outras Providências, em 

seu artigo 4 define que: 
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XIV. LOTEAMENTO. É o parcelamento do solo urbano efetuado pela subdivisão de gleba em 
lotes destinados às atividades urbanas, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros 
públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes;  
XV. LOTEAMENTO FECHADO. É o parcelamento do solo efetuado pela subdivisão de gleba 
em lotes destinados edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros 
públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes, com fechamento de 
seu perímetro e controle de acesso de não moradores (ALVORADA DO SUL, 2008). 

 
Estas duas modalidades de loteamentos de chácaras disseminam-se pelo território do município 

de Alvorada do Sul, contando com as propagandas e o marketing imobiliário para atingir o público 

regional, o qual é o principal foco deste mercado.  

No ano de 2017 o grupo AME Loteadora fez um alto investimento, com uma estimativa de cerca 

de cinco milhões de reais para lançar o empreendimento Farol do Paranapanema II, um loteamento com 

toda a infraestrutura. É um condomínio fechado que possui uma área total de 205.424,12 m2, com a 

projeção de 243 lotes de áreas individuais, aproximadas entre 403,00 a 1.271,00 m2 (AME 

LOTEADORA, 2018). Podemos ver a seguir o projeto urbanístico do loteamento em questão.  

Percebe-se com este empreendimento que ainda existe a expansão dos loteamentos no município, 

e que os investimentos imobiliários que visam o lazer de segunda residência, também estão sendo feitos 

por loteadoras de outras localidades, no caso da AME loteadora, por exemplo, que tem sua sede localizada 

em Mandaguari-PR. Esta análise é feita a partir do levantamento feito em 2014 pelo autor do presente 

trabalho, uma vez que neste ano existia apenas uma empresa trabalhando neste segmento no município 

(DIAS, 2014). Tratava-se da XDAL Construção e Incorporação, esta construtora ainda está inserida no 

mercado e também tem novos empreendimentos a serem lançados.  

 

Figura: Loteamento Farol do Paranapanema II. 

 

Fonte: Acervo AME Loteadora, 2018.  
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Sendo assim, esta densidade demográfica causada aos finais de semanas e feriados no município 

à procura de lazer, traz consigo uma demanda consumidora. Esse consumo se da na esfera de bens e 

serviços local, o que gera o potencialização de atividades econômicas nesta pequena cidade (DIAS, 2014). 

Esta especialidade funcional da cidade em questão, quanto ao alcance do turismo regional, se destaca 

principalmente pelos seus reflexos no comércio varejista local.  

 
A produção do espaço urbano a partir da potencialização do comércio varejista  

Primeiramente, para que se entenda a potencialização deste segmento, cabe o entendimento desta 

atividade que é tão importante para o espaço urbano.  Sendo assim, de acordo com Cleps e Carvalho 

(2006) o comércio varejista é o que atende o consumidor final, o comércio que garante que a sociedade 

consumirá o que é produzido pelo sistema produtivo. Com o advento da produção em escala global, e as 

diversas tecnologias que estão sendo utilizadas a cada dia, e que atendem o setor produtivo, industriais, 

transporte e não menos importante logística e marketing. Estes fatores tornam a “presença quase maciça 

de supermercados e hipermercados, de shopping centers, de empresas multinacionais de fast food, de 

redes de franquias, de novos sistemas viários que dão acesso aos grandes estabelecimentos comerciais 

[...]” (CLEPS; CARVALHO, 2006, p. 81). Apesar destes estabelecimentos não estarem presentes nas 

pequenas cidades, se tem uma influência grande por partes destes nos comércios locais. Essas influências 

podem ser destacadas pelas metodologias de propaganda e o atendimento de redes atacadistas de grandes 

redes supermercadistas 

 
Acredita-se que a centralidade não se define pela localização, mas pelas articulações 
entre as localidades, pois se trata de relações espaciais. Assim, estudar o comércio, suas 
formas e sua localização, significa compreender a organização do espaço urbano e suas 
complexidades, entender as mudanças sociais e a evolução dos valores e da estrutura 
urbana. Investigar as atividades comerciais possibilita analisar a dinâmica da sociedade 
e o processo de (re) produção da cidade visto que, para o comércio, a localização é uma 
condição estratégica de desenvolvimento (CLEPS; CARVALHO, 2006, p. 82). 

 
Dessa forma, nota-se que pela distribuição espacial, formas de aglomerações e localização do 

comércio varejista, se podem analisar aspectos socioeconômicos das cidades, compreendendo aspectos 

do ordenamento do território urbano. No caso da pequena cidade de Alvorada do Sul, o comércio 

apresenta sua maior concentração na avenida principal da cidade, justamente o local de passagens quase 

que obrigatória para os chacareiros aos finais de semana. Fator este que valoriza cada dia mais os imóveis 

nesta localidade. 

 
Em uma cidade pequena onde a quantidade de estabelecimentos industriais é restrita, estando 
suas principais atividades relacionadas aos agronegócios, o comércio varejista se torna muito 
importante, ao passo que o mesmo vai atender as necessidades básicas das pessoas. Quando 
ocorre um processo de potencialização do turismo local, acontece também certa expansão do 
comércio varejista que, passa a atender uma demanda muito maior que antes (DIAS, 2014, p.53). 
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Com a notória expansão do turismo de segunda residência, alavancada pelos novos loteamentos 

de chácaras de lazer, se vê a necessidade de um planejamento urbano não somente a estes 

empreendimentos, mas também a todas as atividades que os dão suporte. Dentre estas podemos destacar 

o comércio varejista, que necessita ter um olhar mais estratégico do poder público municipal.  

Os autores Procopiuck e Djalo (2008) citam o comércio como algo indissociável dos núcleos 

urbano, o relaciona com a formação das primeiras cidades, e o associa com significativa importância nos 

dias atuais, tanto em pequenas cidades quanto nas metrópoles.  Dizem ainda que o comércio “não deve, 

assim, ser considerado como apenas mais um serviço que se oferece na cidade, mas como um elemento 

de coesão do tecido social e do território que o estrutura” (PROCOPIUCK; DJALO, 2008, p. 316). 

Dessa forma, a valorização do comercio varejista é essencial.  

Contudo, levar em consideração a atividade comercial nas cidades como item de avaliações e 

planejamento, é considerar a vitalidade e viabilidade de determinadas áreas das cidades, sendo ela pequena 

ou não. Quando se fala em vitalidade, refere-se a áreas com capacidade de reconfiguração urbana, ou seja, 

locais propensos a se desenvolverem, se requalificarem. Já a viabilidade está ligada a capacidade de uma 

determinada área receber investimentos, ou seja, se trata de uma viabilidade econômica de 

desenvolvimento e consequentemente desenvolvimento do espaço urbano (PROCOPIUCK; DJALO, 

2008).  

 
Da interação entre cidade e atividade comercial, o comércio se vê favorecido na medida 
em que a cidade é mais atrativa, tanto para os residentes quanto aos visitantes, 
investidores ou consumidores; e, em contrapartida, o comércio, com sua dinâmica e 
capacidade atrativa, traz vida que beneficia a própria cidade. Assim, um centro comercial 
local vivo agrega, além da função econômica, também a função de centro cultural e 
social da comunidade; logo, configura-se em elemento de relevância para coesão social, 
formação de identidade local e de difusão cultural (PROCOPIUCK; DJALO, 2008, p. 
316).   

 
 A identidade local em que os autores citam vai de encontro com a análise aqui pretendida, pois 

estamos falando de uma pequena cidade que caminha atualmente a uma especialização de atividade, no 

caso a turística. Esta especialização deve ser tomada pela sociedade, comerciantes e principalmente pelo 

poder público municipal. “Essas tendências refletem não somente na dinâmica comercial dos centros 

urbanos, mas também, na configuração da própria cidade e na qualidade de vida dos cidadãos [...]” 

(PROCOPIUCK; DJALO, 2008, p. 317). Isso porque, quando se trata de pequenas cidades, o comércio 

abriga uma parcela significativa de trabalhadores, gerando renda e poder de compra.  

Mas vale ressaltar que aliar uma boa estratégia de fomento ao comércio local não é tarefa fácil, se 

tem a necessidade de grande desdobramento dos diversos atores econômicos e sociais envolvidos. “[...] 

Há necessidade de desenvolvimento de estratégias capazes de convergir qualidades e competências de 

amplas articulações entre o poder público, iniciativa privada e sociedade em geral” (PROCOPIUCK; 

DJALO, 2008, p. 322).  
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É fato que a potencialização do comércio de Alvorada do Sul, se dá atualmente pelo contingente 

de turistas de segunda residência que frequentam as chácaras de lazer. Desse modo, fica evidente o 

encadeamento nos resultados das atividades imobiliárias e comerciais no município, atraindo o fluxo 

necessário ao consumo nestes espaços.   

 
O comércio surge como parte integrante das condições de vida da sociedade e também 
como produto desta, numa relação dialética e histórica. Assim, o comércio se 
problematiza dentro do processo de reprodução do espaço geográfico, tornando-se 
condição e produto para a reprodução das relações de produção que se estabelecem 
entre os homens na sua prática cotidiana. Ou seja, no uso e apropriação da natureza 
através das técnicas e do trabalho, que são dinamizadas pela constante busca de 
satisfazer as necessidades do capital (SILVA, 2014, p. 155). 

 
A relação entre o mercado de chácaras e o comércio varejista também se expressa pelas 

necessidades que são geradas nestes ambientes. Podemos citar o caso das piscinas, que à medida que 

aumentaram os loteamentos, foram construídas diversas piscinas. Esta demanda estimulou a abertura de 

uma loja vendedora de piscinas, produtos de limpeza e ainda especializada em serviços de manutenção e 

reparos. “Dentro do sistema capitalista de produção, criam-se novas necessidades a todo instante, pois 

uma enorme quantidade de novos objetos são fabricados e lançados no mercado” (SILVA, 2014, p. 167).   

Silva (2014) destaca ainda que:  

 
Que é a garantia da constante reprodução de novas necessidades e a busca incessante 
em satisfazê-las e a procura em ampliar os lucros, que colocam o comércio e o consumo 
como elementos importantes para os estudos geográficos, pois o comércio, dentro desta 
perspectiva teórica, permite estudar dois movimentos socioespaciais que determinam o 
processo de reprodução do espaço urbano, que são a cotidianidade e a centralidade 
(SILVA, 2014, p. 170). 

 
Se tratando da centralidade, de acordo com o autor supracitado, é ela quem garante a manutenção 

da localização do comércio, garante também que é nestes locais que haverá a reprodução do espaço, ao 

qual poderá se requalificar, dando novas funções a antigas formas e objetos geográficos, bem como 

produzindo novos (SILVA, 2014).  

No tocante a este ponto, volta-se a preocupação de um planejamento mais ativo quanto ao 

comércio varejista, pois, identificaram-se prédios sem usos na avenida principal desde a primeira visita 

ao local no ano de 2014. Sendo assim, sugerem-se medidas de controle através de leis municipais que 

obriguem o uso de fato a estes imóveis, a medida mais viável seria a aplicação do IPTU progressivo no 

tempo.  

Dentre esta e outras medidas de planejamento e ação devem ser tomadas, para que seja garantida 

a importante relação do comércio varejista com o mercado imobiliário de chácaras. Proporcionando a 

legitimidade da identidade local com relação à hospitalidade aos chacareiros, e renda a população local.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise da produção do espaço urbano a partir do desenvolvimento do comércio varejista se 

faz pertinente, pois esta ótica permite elucidar os caminhos que levaram a potencialização desta atividade, 

deixando visíveis as características da sociedade que produz o espaço urbano.  Este também é um dos 

caminhos que permite a contextualizar a especialização de um centro local ou uma pequena cidade, 

expressando as técnicas e formas de trabalhos que foram aplicadas ao longo de um período de tempo e 

seus resultados.  

No caso de Alvorada do Sul constatou-se que a dinâmica analisada em 2014 pelo autor deste 

trabalho que resultou em uma monografia de conclusão de curso, ainda está presente na atualidade. 

Verificou-se a presença de novos loteamentos de chácaras de lazer, com investimentos ainda maiores do 

que constatados anteriormente, sendo estes investimentos de loteadoras de outros municípios que se 

atentaram ao mercado promissor de vendas de chácaras de lazer. Através disso, observou-se a 

potencialização ainda maior do comércio varejista local, que vem se especializando em atender a demanda 

de chacareiros aos finais de semana. Essa potencialização gerada ao comércio desta pequena cidade tem 

contribuído de forma significativa para a produção do espaço urbano, alterando formas de edificações, 

criando especializações de vendas e serviços e aumentando a divisão do trabalho. 

Porém, vale ressaltar que se observaram também edificações na avenida central que ainda estão 

sem usos desde a primeira análise. Esse fator é preocupante do ponto de vista da regulação de uso por 

parte do poder municipal, quanto às edificações desta área nobre da cidade. É evidente que se necessita 

de intervenções quanto a esta problemática. Uma das medidas plausíveis de se tomar é a aplicação efetiva 

do IPTU progressivo no tempo, que é previsto pelo Estatuto da Cidade em seu artigo 7º, da Lei 

10.257/2001. Este instrumento permite o município o aumentar progressivamente o imposto do imóvel, 

caso o proprietário não lhe dê o uso correto previsto no Plano Diretor Municipal.  

O setor público municipal carece ainda de dar apoio aos comerciantes via planejamento 

estratégico de maior impulsionamento do comércio, utilizando-se da identidade local proporcionada pelo 

lazer de segunda residência. Propõe que este planejamento deva ser feito junto a Associação Comercial 

da cidade, identificando as potencialidades e necessidades do comércio varejista, elencado ações que 

contribua para seu maior desenvolvimento.  
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A CIDADE: BREVE CONSIDERAÇÕES DO 
PROCESSO HISTÓRICO DE PRODUÇÃO DO 

ESPAÇO URBANO DE FLORIANO – PI 
 

Wanderson Benigno dos Santos1; Bruna Cordeiro Saldanha2 
 

 

INTRODUÇÃO 

Observa-se que os estudos sobre as cidades encontram-se em evidência, sendo valorizados cada 

vez mais, principalmente pela comunidade acadêmica de diversas áreas do ensino, incluindo 

pesquisadores dos cursos de Graduação e Pós- Graduação, que vai da área de Ciências Humanas, Ciências 

Exatas e da Natureza dentre outras.  

 Há uma preocupação com a evolução e reestruturação das cidades por parte destes estudiosos e 

até mesmo do poder governamental, tanto pela sua infraestrutura como a oferta de bens e serviços, não 

se limitando somente ao crescimento e aporte financeiro, mas também a uma organização do espaço 

urbano como elemento fundamental do uso real do espaço para a sobrevivência humana, uma vez que 

os estudos sobre a dinâmica das cidades variam de estado, região e país.  

Logo, para apreender o processo de formação do espaço urbano das cidades, faz-se necessário 

realizar uma leitura histórica geográfica acerca da formação de seu território e toda a hierarquia 

envolvendo os agentes transformadores e modificadores do espaço, desde os agentes hegemônicos aos 

contra hegemônico em uma visão empírica e teórica conceitual do ambiente socioespacial.   

Neste âmbito, o presente artigo tem como principal objetivo apreender o processo histórico de 

produção do espaço urbano de Floriano – PI, destacando uma breve evolução e dinamismo desta cidade 

para a produção do espaço geográfico, considerando também seus critérios e indicadores 

socioeconômicos favoráveis na localidade, devido a sua posição geográfica.  

 
Dinâmica das relações cidade e espaço 

A região, a cidade, localidade ou setor de serviços tende a ter padrões evolucionários diferentes, 

por meio de experiências históricas que ajudam a estabelecer o processo de inovação. Por meio das 

palavras de Asheim e Cooke (1997), concorda-se com quatros pontos que estes estabelecem sobre a 
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importância das dimensões locais: onde a primeira é a presença de capital humano, interações entre 

firmas, escolas, universidades, centros de treinamento; a segunda são as redes formais e informais entre 

vendedores e compradores; em terceiro as sinergias ou “excedente” inovativo, de cultura compartilhada; 

e em quarto a existência legítima de poderes estratégicos de administração em áreas, tais como educação, 

inovação e suporte empresarial. 

Nesse sentido, ambos os pontos estão no âmbito do processo produtivo de produção e 

competição, assim as empresas e instituições tendem a se sentir pressionadas e vão à busca de se 

modernizarem. Neste viés, a dinâmica das relações cidade e espaço tornam-se pontos de criação de 

conhecimento e aprendizado, há um efeito de evolução na organização social que ganharam 

características mais recentes nos processos atuais. 

  A produção do espaço traz consigo uma concomitância indutiva que propicia um encontro entre 

os contrastes na lógica produtiva de modo que ao mesmo tempo em que associa se separa, nesse âmbito 

de acordo com Lefebvre (2000 p .9):  

A cidade muda, com implicações arquitetônicas: a fachada, o alinhamento, o horizonte. Essa 
produção de um  novo espaço, o perspectivo, não se separa de uma transformação econômica: 
crescimento da produção e das trocas, ascensão de uma nova classe, importância das cidades, 
etc. 

É deste modo que se dá a representatividade das mudanças ocorridas no espaço urbano, mesmo 

que supra a necessidade da força do trabalho, sempre haverá lacunas a preencher, gerando de alguma 

forma conflitos de interesse político econômico e/ou social no âmbito das cidades.  

Por meio das análises propagadas por Harvey (2005) no livro “A produção capitalista do espaço” é 

perceptível que em sua análise espacial que as relações capitalistas no espaço geográfico são dadas de 

forma desigual e contraditórias, há na verdade uma monopolização dos recursos e os anseios do estado, 

na dinâmica urbana em meio às relações de governo. 

Nessa linha de interpretação, o capital representa nitidamente como cada agente intervém na 

estrutura interna e externa das redes urbanas, de modo que a lógica produtivista possua características 

simbólicas no que tange ao arranjo habitacional, a fim de representar uma valorização maior da 

intermediação imobiliária.  

Com isso, o crescimento demográfico e espacial da cidade, contribui para a reestruturação destas, 

conferindo-lhe novos usos e ocupação de áreas que possibilitam ou estimulam desconcentração de 

atividades, expressando maior complexidade e diferenças socioeconômicas no espaço urbano.  

Nesse sentido Salgueiro (2001, p.115) ao considerar produção das cidades pós-modernas e seu 

processo acumulativo de capital no que se denomina de acumulação flexível no território por meio da 

fragmentação afirma que: 

 
Em termos genéricos, pode caracterizar-se pela evolução da cidade para uma metrópole 
policêntrica constituída por vários polos de emprego, de comércio, de serviços, de lazer, devido 
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à desconcentração de atividades, e a redução de proeminência do centro principal. Nessas 
metrópoles assiste-se a uma valorização alargada de recursos, desde as novas acessibilidades ao 
prestígio ou às vistas, e uma diversidade de atuações, desde a produção de novos sítios à 
recuperação dos antigos, a movimentos antagônicos de desconcentração e de recentralização. 

 

Percebe-se, que a cidade passa a ser produzida por diferentes relações de produção e com graus 

de fragmentação crescente, ocorrendo lógicas de centralidade, descentralidade, dispersão, segregação, 

reestruturação do espaço dentre muitos outros fatores estruturais, redefinindo toda a lógica produtiva e 

econômica de acordo com o período de mudanças sobre o fenômeno urbano. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Pretende-se neste trabalho fundamentar por meio de reflexões, o breve histórico da produção do 

espaço na cidade de Floriano – PI a partir de pesquisas já realizadas e trazendo também um olhar sobre 

a produção do espaço urbano e das cidades, para que o leitor faça a comparação com outros estudos, 

constituindo a princípio o progresso que a cidade vem a desenvolver ao longo do tempo. 

A análise da produção do espaço urbano da cidade de Floriano – PI se deu por meio de dados 

secundários nos órgãos institucionais como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE , 

Fundação Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais do Piauí - FUNDAÇÃO CEPRO e por materiais 

já publicados no formato de artigos e monografias, disponíveis na Biblioteca Central da Universidade 

Estadual do Piauí – Campus Drª. Josefina Demes e em teses disponíveis nos repositórios de demais 

Universidades Brasileiras.   

As contribuições já publicadas de Luiz R. B Mott (1985); Djalma José Filho Nunes (1890 -1950); 

Rafael da Fonseca Rocha (1994) e Francisco Ferreira de Castro (1997) trazem a abordagem sobre o 

processo de iniciação de desenvolvimento do estado do Piauí e sobre a cidade de Floriano – PI, desde a 

navegação Fluvial no intuito de compreender brevemente esse modelo de organização espacial. 

O referencial se dá por meio do método dialético, onde é possível confrontar ideias e teorias 

pertinentes ao referido trabalho, conforme Lakatos e Marconi (2010, p.83) na dialética: 

 
[...] as coisas não existem isoladas, destacadas uma das outras e independentes, mas como um 
todo unido, coerente. Tanto a natureza quanto a sociedade são compostas de objetos e 
fenômenos organicamente ligados entre si, dependendo uns dos outros e, ao mesmo tempo, 
condicionando-se reciprocamente. 
 

Assim, na dialética há mudanças e nenhum fenômeno da natureza é compreendido 

separadamente, sempre haverá uma nova forma de compreensão do objeto a ser estudado, não se pode 

analisar como se tivesse um ponto final, na verdade é um processo evolutivo.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As cidades tendem a se adaptar aos processos de globalização e buscam desempenhar seus papeis 

no processo de reestruturação socioespacial contribuindo ativamente para a dinâmica da rede urbana, 
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sendo esta uma investigação que se dá em um processo contínuo. Assim, a globalização por meio de 

contextos sociais, culturais, políticos e econômicos, ocasionam detrimentos sobre a reestruturação 

espacial por meio de formas, funções e agentes sociais no espaço e tempo. 

 
Processos de produção do espaço urbano na cidade  

A cidade é o lugar onde há mais cinesia por meio de um maior número de deslocamentos no 

tempo em que as relações interpessoais se tornam mais intensas. Nesse sentido conforme Santos (2006, 

p. 13) “[...] podemos propor a questão da racionalidade do espaço como conceito histórico atual e fruto, 

ao mesmo tempo, da emergência das redes e do processo de globalização”.   

Desde o momento em que a sociedade passa a refletir sobre a dinâmica e características das 

cidades, este espaço se torna reflexo de suas próprias interações em meio às atividades econômicas, 

constituindo uma ordem espacial com uma significação a fim de promover a expansão dos centros 

urbanos, viabilizando o meio técnico – cientifico informacional.  

De acordo com as palavras de Santos (2006, p.29) a técnica nos ajuda a historicizar, isto é, a 

considerar o espaço como fenómeno histórico a geografizar, isto é, a produzir uma geografia como 

ciência histórica. 

Assim, as cidades encontram-se constantemente em transformação à medida que a urbanização 

se intensifica. As transformações atribuídas pelo contexto sociocultural interferem em vários aspectos, 

tanto no meio físico natural como o ambiente modificado pelo homem, interferindo na expressa 

organização dos espaços, como criação de bairros, aumento dos serviços e o intenso fluxo de atividades 

econômicas. 

 Muitas cidades Brasileiras tendem a ter um processo de expansão mais rápido, essa técnica de 

expansão varia muito de uma área para outra, pois sabe-se que geralmente não há um planejamento 

adequado para que as cidades possam atribuir meios adequados de urbanização afim de evitar reflexos 

negativos em meio ao espaço ocupado. 

Nesse contexto, as práticas espaciais interferem no modo de produção capitalista, ao mesmo 

tempo em decorrência, de como esse modo de produção vem sendo implementado, assim em 

conformidade com Lefebvre o espaço (2000, p.9): 

[...] religa o mental e o cultural, o social e o histórico. Reconstituindo um processo complexo: 
descoberta (de espaços novos, desconhecidos, de continentes ou do cosmos) - produção (da 
organização espacial própria a cada sociedade) - criação (de obras: a paisagem, a cidade com a 
monumentalidade e o décor). 

 

É importante frisar que para tal expansão, as cidades irão ocupar áreas naturais, danificando esse 

meio natural afim de suprir as necessidades humanas, mas não se deve generalizar mesmo que muitos 

são os casos, há ainda setores imobiliários que se preocupam com a questão ambiental, no uso e ocupação 
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do solo pelos fixos que se instalam, mesmo que seja com um alto valor de custo, mas que evitam 

problemas futuros. 

Sabe-se que o processo de expansão urbana, traz consigo marcos históricos que vem desde a base 

vetores que propiciam a um determinado espaço urbano promover o crescimento da cidade em uma 

ordem vertical e/ou horizontal, como resultado do desenvolvimento urbano. 

 A partir do século XX principalmente vê-se que a urbanização ocorreu aceleradamente em ambas 

às partes do mundo, na maioria das vezes relacionada com a industrialização, saída do homem do campo 

para a cidade e também pela necessidade de melhorias para uma qualidade de vida nos ambientes urbanos 

que vai desde a infraestrutura até a modernização tecnológica.  

A apropriação dos espaços pelo uso da terra resulta de abstrações que variam do aspecto da classe 

social no espaço urbano, é uma luta que determina como se dá o processo de reprodução do espaço por 

meio das diversas relações sociais, inserindo nesse contexto representatividade por meio da segregação 

socioespacial, é nesse sentido que se concorda com Lefebvre (2000 p.398) ao dizer que “o mesmo espaço 

abstrato pode servir ao lucro, privilegiar certos lugares organizando sua hierarquia, estipular a segregação 

(para uns) e a integração (para outros)”.  

 Quanto a essas relações, Santos (2006) aborda essa em sua obra “A Natureza do Espaço: Técnica e 

Tempo, Razão e Emoção”, incluindo o processo de modernização no período contemporâneo, onde o capital 

e as técnicas de organização convivem e prosperam no mundo atual, afirmando que atualmente, a cidade 

grande é o espaço onde pode atrair e acolher as multidões de pobres, que muitas vezes são expulsos do 

campo e das cidades médias pela modernização da agricultura e da rede de serviços. 

Nesse sentido, na visão miltoniana a presença dos pobres aumenta e enriquece a diversidade 

socioespacial que vem despontando pela produção da materialidade em bairros e sítios antagônicos, pelas 

diversas formas de trabalho e de vida. 

Assim, para se consolidar sobre a lógica produtiva do capital, trabalho e contexto urbano das 

cidades, faz-se necessário compreender todo o processo de desenvolvimento desigual, do ambiente e 

território, desde a organização dos países, fazendo uma abordagem não somente local, Mendez (1997) 

em sua obra “Geografia econômica, la logica espacial del capitalismo global”,aborda a temática do desenvolvimento 

desigual para a geografia econômica, onde em concordância com as palavras de Gunnar Myrdal (1957) 

denuncia a dissociação existente entre a gravidade do desenvolvimento em vários países e regiões do 

mundo, frente a ignorância política e cientifica no despertar dos cidadãos.  

Este traz uma reflexão sobre o ponto de vista da medição das desigualdades e o problema dos 

indicadores, na qual se identificam três concepções básicas que se entende como alternativa para 

compreender o desenvolvimento dos países e das regiões. A primeira seria o desenvolvimento como 

potencial de crescimento, este a partir do Produto Interno Bruto (PIB) e a População Economicamente 

Ativa (PEA), o potencial econômico se dá também por intermédio de setores com alto valor econômico 
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como empresas inovadoras e com capacidade de exportação, destinado a gerar capacidade competitiva 

que permita a promoção do setor industrial.  

O segundo ponto de vista é o desenvolvimento como bem estar social, este que está relacionado 

a uma melhor qualidade de vida e tem haver conjuntamente com aspectos sociais e políticos. O terceiro 

é o desenvolvimento como centralidade funcional, está ligada a visão da estrutura espacial, na qual está 

relacionada a centralidade funcional dos territórios com a concentração de atividades estratégicas em 

relação ao poder.  

Deste modo o autor aborda também sobre o crescimento econômico e desigual espacial: 

principais explicações, neste viés encontra-se uma classificação de teorias sobre o crescimento desigual 

como as teorias neoclássicas e estruturalistas. As teorias neoclássicas estão associadas a fatores endógenos 

(características internas) da região ou do país, e políticas de reequilíbrio, já as teorias estruturalistas, estão 

a par da lógica de mercado, para explicar porque alguns países conseguem se desenvolver e outros não, 

dão prioridade as relações territoriais (fatores externos). 

Nesse contexto, têm-se as teorias clássicas do desenvolvimento desigual: enfoques estruturalistas. 

E a partir desta, tem-se a teoria do crescimento acumulativo, onde Mydral (1957) diz que as relações de 

mercado é que gera as assimetrias, no comércio que se estabelece entre as nações e regiões dos países, 

este também desenvolve o conceito do fato de alguns países de área central sempre serem centrais e 

países periféricos continuar periféricos, é o que ele denomina de “causação circular”. 

 Outra teoria bem conhecida é a teoria da polarização: a partir da indústria de base, outras seriam 

atraídas, o crescimento nacional dependeria das regiões, é uma teoria bem aceita e têm-se três itens, onde 

a primeira é a polarização de investimentos, a segunda a polarização das rendas, a terceira a polarização 

psicológica. 

Neste viés, as cidades ou até mesmo os polos regionais tornam-se pontos de criação de 

conhecimento e aprendizado, ambos possuem áreas que apreendem em seus arranjos e sistemas 

produtivos locais uma base produtiva de experiências acumuladas localmente, que as transformam e 

torna-se de suma importância para a articulação das políticas públicas e privadas. 

Nesse sentido, o sucesso econômico de cada localidade passa a ser dependente da capacidade de 

se especializar a fim de constituir vantagens concretas e dinâmicas, da capacidade contínua de inovação, 

seja por meio de trocas ou oferta de serviços que se articulam a rede urbana. 

  Hoje a mobilidade é fundamental para as necessidades humanas, é preciso ter uma maior 

familiaridade com a própria história, concorda-se com Santos (2006) quando ele diz que a análise da 

realidade geográfica advinda dessas transformações permitirá levantar algumas questões, como: 1º o 

espaço geográfico assim remodelado, 2º no plano global, as ações, mesmo "desterritorializadas", a partir 

dessas duas ordens, se constituem, paralelamente, uma razão global e uma razão local. 

Diante dessas concepções, Santos (2006) traz à tona a ordem universal e ordem local na 

racionalização do espaço. E retrata o espaço geográfico como um conjunto indissociável de elementos 
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que interagem entre si, constituindo um conjunto de sistemas técnicos. É possível observar em sua obra 

também que no meio local a rede integra-se por meio do trabalho coletivo, e os termos de horizontalidade 

e verticalidade fazem referência a ordem espacial recriada onde os objetos adaptam-se ao tempo. 

A intencionalidade surge como ordem constituinte para as ações representativas dos períodos em 

que os objetos naturais estão postos. As ações, sejam elas políticas ou econômicas são obtidas pela ordem 

espacial dos objetos sobre o espaço racional como as ações dos atores hegemônicos, nesse ponto de vista, 

não se pode esquecer-se das redes, logo estas são mistas e incluem materialidade e ação. O autor enfatiza 

que as redes são globais e transportam o universal ao local. Ou seja, desse modo os processos globais 

unem-se na lógica de produção do espaço atual. 

Ao se questionar se há uma globalização do espaço, o autor lembra sobre a produção pelas 

empresas globais privatizadas, e devido suas normas particulares, elas diferentemente do Banco Mundial 

dificilmente terão uma força global. 

Há uma situação de conflito pelo uso do espaço pelas grandes empresas e não há uma regulação 

que constitua o poder nacional e local atuar em seus diferentes níveis, e fica claro em sua obra que quanto 

mais desigual a sociedade e a economia, maior é o conflito de interesses. Ademais esses conflitos podem 

passar da ordem privada para a ordem pública. 

Deste modo, a velocidade no que diz respeito a formação social nacional, ela é posta como a 

mediação entre o mundo e o território, porém a formação socioespacial é a que trabalha em conjuntos 

com a utilização dos lugares em formas e normas em um conjunto indissociável. Portanto o autor traz o 

pensamento a respeito da ação globalizada como norma, e também ao território local como norma, e 

evidencia que no mundo, a forma é sobretudo norma, no caso do lugar a norma é sobretudo forma. O 

mundo é visto como um conjunto de possibilidades exercendo ações que garantem a condição e eficiência 

dos processos. 

Transformações históricas do espaço urbano na cidade de Floriano - PI 

A estrutura espacial das cidades e sua produção ao longo da história torna se fator importante na 

evolução do sistema de produção capitalista, tanto no contexto local quanto regional, sabe-se que devido 

ao avanço da industrialização houve um crescimento produtivo em relação a dinâmica das cidades, onde 

estas sofreram transformações também na segunda metade do século XIX, por meio dos princípios 

tayloristas e fordistas. 

Assim algumas cidades tornam-se mais atrativas devido a quantidade de bens e serviços que esta 

oferece, como por exemplo o surgimento de centros intermediários que geralmente localizam-se em áreas 

especificas, e encontram-se em paralelo com as novas mudanças e estruturas comerciais e o acesso a bens 

de consumo duráveis na cidade. 
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Acerca dos reflexos citados anteriormente, e aplicando a realidade de Floriano, cidade localizada 

no Sul do estado do Piauí, que conta com uma população de aproximadamente 58.969 habitantes 

estimativa de 2017 segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é conhecida como 

“Princesa do Sul”, por ser um ponto convergência do Sul do Piauí com o estado do Maranhão. 

Assim este município por volta do final do século XIX e metade do século XX, teve um 

importante aporte para sua evolução devido à navegação do rio Parnaíba, porém a colonização piauiense 

difere dos outros estados nordestinos, porque foi uma colonização do interior com sentido ao litoral. 

Em linhas gerais, o início da ocupação de terras nordestinas no estado do Piauí, iniciou- pelo vale 

do rio São Francisco, no interior da Bahia, que proporcionava condições adequadas para a expansão 

pastoril. As terras ofereciam todas as qualidades necessárias para a criação bovina.  Conforme Andrade 

(2005) as terras do Meio-Norte do Brasil foram conquistadas e ocupadas em duas linhas de povoamento 

e de apropriação do espaço: 

 

O litoral, inicialmente disputado entre franceses e portugueses, foi ocupado por povoamento 
oriundo de Olinda, ponto de onde partiram os lusos para a conquista de todo o litoral 
setentrional e da própria Amazônia. Ao mesmo tempo, correntes de vaqueiros, de criadores de 
gado oriundos da Bahia, subiram os rios da vertente oriental Itapecuru, Vaza-Barris, Paraguaçu 
etc. -, atravessaram os interflúvios existentes entre as nascentes destes rios – Chapada 
Diamantina – e as nascentes dos afluentes da margem direita do São Francisco e, após conquistar 
o vale do grande rio, subindo os cursos de seus afluentes da margem esquerda, atravessaram as 
chapadas que separam o Piauí da Bahia e se espraiaram pelas terras drenadas para o rio Parnaíba. 
Dominaram assim o espaço piauiense – ainda hoje o sul do Piauí recebe grande influência baiana 
– e a porção meridional do Maranhão. (ANDRADE, p. 223). 

 
Nesse ponto de vista, foi no final do século XVII, que o povoamento do Piauí se concretizou 

deste modo o estado do Piauí, teve sua colonização iniciada com a doação de terras do Piauí pela Coroa 

Portuguesa, sua habitação se deu a partir das fazendas de gado em que Domingos Affonso Mafrense, e 

seu irmão Julião Afonso Serra, auxiliados por Francisco Dias de Ávila e Bernardo Pereira Gago, 

desvendam o Piauí, os primeiros a habitar estas terras e a fazer prosperar com atividades pecuaristas, 

passando-as depois aos jesuítas.  

Sobre o descobrimento do Piauí, Mott (1985,p.45) na obra “Piauí Colonial: População, Economia e 

sociedade”  lembra que , os portugueses instauraram no Brasil uma civilização de raízes rurais, assim:  

Descoberto por volta de 1674 o Piauí é povoado de maneira diversa das demais Capitanias: seu 
solo é conquistado partindo-se do interior para o litoral. Foi no vale do rio Canindé que 
Domingos Afonso Sertão, considerado como o descobridor destes sertões, funda várias fazendas 
de gado, sendo a mais importante a da Aldeia Cabrobó, que em 1712 é elevada à condição de 
vila, recebendo o nome de Mocha sendo instalada somente em 1717, ocasião em que o 
governador do Maranhão envia muitas famílias para a nova povoação, inclusive um magote de 
300 degradados, com a finalidade de promover seu desenvolvimento. Desde os seus primórdios 
foram às fazendas de gado que definiram a forma de ocupação do solo e a distribuição dos 
colonizadores ao longo do sertão piauiense; já em 1697, apenas um ano após a criação de sua 
primeira freguesia, contava-se em 129 o número de fazendas de gados, situadas nas margens de 
33 rios, ribeiras, lagoas e olhos d’água limítrofes com as terras dos gentios. 
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 Assim, visto que Domingos Afonso Mafrense, adentrou nas terras piauiense pelos vales do 

Canindé e do Piauí onde instituiu as fazendas de criação de gado as vezes denominadas de fazendas do 

fisco nacionais e em seguida, fazendas estaduais. Dessa forma, foi a partir da doação das sesmarias que 

se estabeleceram as fazendas e onde se iniciou o processo de ocupação de terras assim o território 

piauiense foi se expandindo aos poucos. 

Um nome importante que não se deve esquecer na fundação de Floriano – PI foi Francisco 

Parentes, o fundador do Estabelecimento Rural de São Pedro de Alcântara, a escola próxima às margens 

do rio que em pouco tempo transformou-se em cidade, sendo atualmente a quinta maior do Piauí em 

população e a quarta em economia com destaque para o setor terciário, tanto no comércio como na 

prestação de serviços, com destaque para a educação. (Fundação CEPRO, 2012). Com o passar do tempo, 

o Estabelecimento Rural foi perdendo seu crescimento como colônia agrícola, sem entretanto deixar de 

permanecer funcionando como escola.  

Como o povoamento foi por meio da pecuária, a economia era centrada basicamente no setor 

primário, na qual depois, os latifundiários em meio à ocupação de terras passaram por confiscos 

governamentais, divisão por herança, grilagem e invasões, cooperando para a instauração uma elite agrária 

que passou a comandar os destinos político e econômico do estado, estabelecendo a prática do 

coronelismo, tão peculiar e onipresente na região Nordeste (NUNES 2013). 

Nesse raciocínio e seguindo o viés de expansão do território, vale lembrar que o poder público 

busca novas rotas comerciais, estas por meio da navegação do rio Parnaíba que faz divisa entre os estados 

do Piauí e Maranhão, e oferece em toda sua extensão a navegação fluvial como um favorável meio de 

condução, assim por meio das palavras de Nunes (2013, p.32) é valido lembrar que: 

Os governantes, os comerciantes, os fazendeiros, passam a considerar o desenvolvimento, 
exploração e utilização do transporte hidroviário aproveitando as potencialidades oferecidas pelo 
rio Parnaíba para o escoamento da produção e contato com outros mercados, visualizando nesta 
perspectiva de transporte uma nova e promissora etapa para a economia piauiense, que se 
concretizou plenamente durante um século de atividade ininterrupta, tornando-se a principal via 
de comunicação e de comércio do Piauí com outras praças comerciais do Brasil e do mundo, 
principalmente a Europa e Estados Unidos, beneficiando cidades ribeirinhas como Parnaíba, a 
futura capital, Teresina e a cidade que ainda surgiria com o nome de Floriano. 

  

A navegação pelo rio Parnaíba, durou aproximadamente três décadas tinha como principais 

funções o transportar passageiros e também os principais produtos com base no extrativismo vegetal 

como a cera da carnaúba, o algodão, a borracha da maniçoba e o coco babaçu, mesmo que a 

navegabilidade pelo rio não fosse das melhores, devido as más condições de conservação do rio.  

É evidente que as atividades comerciais de serviços pelo transporte fluvial, incluindo lanchas e 

embarcações a vapores foram um dos fatores econômicos de grande expressividade para o Piauí, que 

gerou emprego a diversas famílias mesmo que de forma indireta, em conformidade com Nunes (2013, p. 

48) 

 
[...] constatamos que a partir da segunda metade do século XIX e da primeira do século XX, a 
hidrovia do rio Parnaíba foi a grande estrada existente para a integração econômica do Piauí, 
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tendo possibilitado o surgimento e o desenvolvimento de cidades em suas margens que 
cresceram e se desenvolveram, como é o caso de Floriano, tornando-se o terceiro maior 
município piauiense até o início da década de 1960, tendo perdido esta posição para a cidade de 
Picos, a partir do momento que se encerrou o ciclo da navegação fluvial, quando então o 
transporte de cargas rodoviário tornou-se o principal meio de escoamento de mercadorias a nível 
nacional. 
 

Em meados da década de 1950, no Brasil, o Governo Federal implanta a política de incentivo a 

indústria automobilística no País, o que impulsiona a construção e ampliação da malha rodoviária, 

considerando o viés econômico, o que a tornou símbolo de expansão do capital, assim o transporte 

ferroviário torna-se primaz em relação ao hidroviário.  

Com o avanço da globalização os meios de transportes expandiram-se o que ocasionou a abertura 

de novas fronteiras e ocupação humana, possibilitando a integração de várias cidades reforçando o 

processo da dinâmica de produção do espaço urbano regional.  

Ainda, em relação a Floriano – PI, esta em 08 de julho de 1897, ao ser elevada à categoria de 

cidade, recebe o nome de Floriano, em homenagem ao primeiro vice-presidente e segundo presidente do 

Brasil, Floriano Vieira Peixoto (1839-1895). 

Assim, a cidade de Floriano – PI, devido a sua localização geográfica favorável, além de ser uma 

colônia agropastoril, torna-se ponto de referência por meio do porto fluvial as margens do rio Parnaíba 

e devido à migração, esta se concretiza abrangendo o território piauiense e estados circunvizinhos, como 

pode ser observado na figura 1 a seguir. 

 

Como pode se observar na figura anterior, Floriano – PI exerceu no passado um grande influência 

sobre algumas cidades e estados circuvizinhos acerca da sua localização, muitas familias mudavam-se para 

a cidade em busca de trabalho na agricultura, pecuaria extrativismo, eram oriundas dos estados do 

Maranhão, Ceará e Bahia. Assim Floriano mostrava-se como polo comercial devido a esse forte fluxo de 

migração e aumendo populacional. E o que era considerado uma colônia agricola passa a se tornar cidade.  

Os governos municipais estavam satisfeitos com os benefícios das relações comerciais logo que, 

houve várias regalias para à cidade, abrangendo o Norte de Goiás (atual Tocantins), sul do Pará e toda a 

grande região sul do Maranhão e Piauí receberam influência do desenvolvimento ordenado de Floriano. 

ROCHA (1994, p. 19). 

 Um fator importante é que com o passar dos anos a população crescia de forma 

acelerarada , uma vez que vinham embarcações da Inglaterra, Alemanha, Holanda e Portugal importando 

produtos industrializados e portavam os produtos piauíenses incluido o couro do gago, penas e peles de 

animais silvestres.3 

 
3 Ver relatório geral da receita e despesa da Intendência Municipal de Floriano do ano de 1927, publicado no Jornal O Popular. 
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De acordo com a ideia de que o espaço geográfico da cidade de Floriano encontra-se em uma 

zona dotada de privilégios, às margens do rio Parnaíba e possui uma capacidade de polarização de uma 

ampla região Piauiense e demais estados, Castro (1997, p. 16-17), expõe que: 

 
Nas primeiras décadas deste século (XX), Floriano tornou-se pelo trabalho, competência e 
determinação de seus habitantes, de modo especial daqueles pioneiros que lograram distinguir-
se como impulsionadores do seu progresso, em importante centro comercial. De certo, 
contribuiu para isso, também, não somente a invejável posição geográfica que Floriano 
desfrutava como porta de entrada dos caminhos que levavam ao sul do Piauí e do Maranhão, 
como o fato de ser cidade ribeirinha do rio Parnaíba, a qual tinha no transporte fluvial uma via 
mais fácil e barata para o escoamento dos seus produtos e a comercialização de mercadorias 
vindas de outras praças do país e do exterior. 

 
Figura 1 – Mapa da área de influência de Floriano/PI, nas cinco primeiras décadas do século XX 

 

Fonte: Nunes, 2013 
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Desse modo, a contribuição dos árábes (sírios e libaneses) nessas terras não pode ser esquecida, 

logo que muitos ao deixarem suas terras devido aos conflitos que afligia seu país de origem, chegam a 

Floriano – PI por meio das embarcações e passam por um processo de adaptação no Piauí até deixarem 

a sua importante contribuição para o Piauí acerca das contruções que na época muitas eram voltadas para 

atividades comerciais. 

 Hoje, estes estabelecimentos vêm exercercendo diferentes funções, mas fica evidente a 

predominância e influência da arquitetura árabe na estrutura urbanística desta cidade como pode ser 

observado na figura 2 a seguir. 

 

Figura 2 : Fachada de construções àrabes no centro da cidade de Floriano - PI 

 

Fonte: Santos, 2017 
 

 
Deste modo, o final da navegação fluvial do rio Parnaíba, se dá na década de 1950, um dos fatores 

é em detrimento da construção das rodovias para o transporte rodoviário de cargas em todo o país, ou 

seja, a cidade de Floriano teve a duração de meio século. 

É na década de 1960 que se dá início a construção da Usina Hidrelétrica de Boa Esperança, situada 

a 100 km à montante de Floriano. Esta hidrelétrica que trouxe a energia elétrica tão carente no estado, 

não propiciou o desenvolvimento industrial esperado, represou o rio e, determinou o final do já decadente 

transporte fluvial, pois as balsas que traziam os produtos do sul do estado não mais puderam fazer o seu 

centenário trajeto, determinando o fim de um ciclo. (NUNES, 2013) 
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Com o fim da navegação, a cidade sofreu economicamente, houve quedas no volume de 

exportação na década de 1930, porém logo com a construção da hidrelétrica, esta originou vantagens 

acerca da produção, pois foi necessária a força da mão de obra para as construções, e toda circulação 

passava pelas rodovias que liga os municípios, transportando alimentos e produtos em geral. Assim nos 

anos seguintes a população continua crescendo e o comércio cada vez mais se concretizando em 

expansão, tonando esta cidade como uma das principais economias do estado piauiense.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo histórico de ocupação urbana de Floriano se deu de forma lenta, seu desenvolvimento 

ocorreu em concomitância com a urbanização da cidade, a altura dos nobres moradores do lugar. Ao 

longo dos anos Floriano vem tornando-se um influente polo de desenvolvimento para a economia local 

e regional do nordeste. Sabe-se que desde o período histórico de formação há ainda herdeiros que 

continuam sendo privilegiados devido à política dos “feudos” em uma administração que vai de geração 

a geração. 

 A cidade foi se formando aos poucos por meio da construção de casas e casarões, e é no século 

XX que o Piauí passa a ser moradia social, é valido lembrar que a cidade teve uma contribuição dos árabes 

(sírios e libaneses) com a expansão do comércio e em suas construções, hoje é nítido como estes povos 

que ao sair de seu país de origem, moldaram a morfologia urbana da cidade de Floriano –PI.  

  Ainda é perceptível a contribuição dos árabes no processo de formação histórica de Floriano – 

PI, muitas construções encontram-se readaptadas partindo-se do uso de novas funções, porem a 

aparência visível apesar de modificada continua a demonstrar todo o simbolismo cultural dos reflexos do 

desenvolvimento socioeconômico. 

 A cidade de Floriano-PI, historicamente vem se consolidando como polo de referência na oferta 

de serviços, desde as primeiras formas de comércio na cidade, nesse sentido a produção do pó da 

carnaúba, trouxe uma grande influência também para a produção do espaço urbano desta urbe e continua 

sendo um dos fatores destaques na economia piauiense. 

Assim, fica nítido que as cidades se readaptam e modelam o espaço urbano devido ao progresso 

de modernização das técnicas, e mesmo que a cidade de Floriano-PI não tenha sido arquitetada e 

planejada de acordo com os anseios do contexto político e sociais, verificou-se que em decorrência do 

porto fluvial no passado, as trocas comerciais advindas também em função do porto e a contribuição dos 

árabes não fez esta cidade parar no tempo. 
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A DINÂMICA SOCIOESPACIAL EM 
PEQUENAS CIDADES: A GEOGRAFIA DE 

OUVIDOR (GO)  
 

Angélica Silvério Freires91; Idelvone Mendes Ferreira92 
 

 

INTRODUÇÃO 

Os municípios brasileiros, nos limites de suas territorialidades, possuem características que os 

aproximam ou afastam de outros tantos. Ouvidor (GO), localizado no Sudeste do Estado de Goiás, se 

iguala a milhares deles, no contexto de pequena cidade, devido ao número de residentes humanos, mas 

ao mesmo tempo possui suas peculiaridades, que o distingue da maioria, pela presença das atividades da 

mineração industrializada. 

De lugar calmo e tranquilo, com população humana centrada principalmente na área urbana e de 

área rural fragmentada em pequenas propriedades, a maioria delas familiar, à espaços atrativos sócio e 

economicamente, capturado por capital estrangeiro, o município de Ouvidor (GO), através de sua redes93, 

mostra-se híbrido, numa dialética que fomenta sua existência. 

Nesse contexto, a partir de seus distintos processos econômico, político e social, busca-se 

compreender como essa dinâmica se espacializa, no intuito de contribuir com a discussão acerca do 

momento contemporâneo que se vive de globalização e modernização, marcados pela técnica, ciência e 

informação, em prol da transformação dos espaços, ainda que rotulados como iguais, mas distintos, como 

as pequenas cidades brasileiras.   

Os caminhos para essa abordagem perpassam pela pesquisa bibliográfica sobre espaço, redes, 

pequenas cidades e suas populações, enquanto categorias de análise, pela pesquisa documental, para 

explicitar os processos inerentes ao Município, com foco na atividade mineradora, no espaço urbano e 

no modo de vida de sua população e, por fim, pela compilação em laboratório para construção do acervo 

informacional a ser apresentado. 

Com a compreensão da realidade local e suas interações, sob a perspectiva geográfica, será 

possível inferir considerações inerentes ao uso atual do espaço, com entendimento de que as redes, nas 

 
91 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia. Universidade Federal de Goiás. Regional Catalão. Vinculada ao 
NEPSA/CNPq- FG/RC, E-mail: angelicafreires@gmail.com 
92 Professor Doutor da Universidade Federal de Goiás. Regional Catalão. Instituto de Geografia. Programa de Pós Graduação 
em Geografia. Coordenador do NEPSA/CNPq-UFG/RC - E-mail: idelvoneufg@gmail.com 
93 Redes no texto referem-se às redes geográficas, que para Corrêa (2012), simultaneamente sociais e espaciais, são constituídas 

por localizações interconectadas. Santos (2006) as definem como realidade material e dado social, uma abstração social e 
política onde transitam pessoas, mensagens e valores. Ver, ainda, Silva (2010). 
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suas distintas dimensões e significações re(organizam) o cotidiano, a cidade e a localidade, atribuindo-

lhes características que afastam a leitura abrangente da territorialidade.    

 

Dinâmica socioespacial em Ouvidor (GO) 

A sociedade humana produz e reproduz o espaço geográfico, conforme seu modelo de 

organização e produção, envolto em processos do presente e do passado. Assim, à medida que as relações 

sociais evoluem ao longo do tempo, transforma-se o espaço. Nessa dinâmica técnica, ciência, informação, 

racionalidade e fluidez tornam a realidade socioespacial cada vez mais complexa. 

Complexidade descrita na historicidade de Santos (2006), para ele, a história dos espaços é a 

história da técnica e vice-versa, passando por distintos períodos: natural, técnico e técnico-científico-

informacional. No meio natural, a relação homem/natureza deu-se de forma harmônica, com a natureza 

dotada de valor de uso, o homem fazendo o seu tempo, e o trabalho voltado para o sustento local, por 

meio de ferramentas simples e técnicas rudimentares. Os sistemas técnicos eram formados por objetos 

culturais e/ou naturais, pouco agressivos, de modo a conciliar uso e conservação da natureza (SILVA; 

MAIA, 2011).  

Já no período técnico, os objetos ganham uma racionalidade para domínio da natureza, por meio 

dos objetos técnicos, que se somam aos culturais e naturais. Nessa fase ocorreu a união do natural com 

artificial, em prol da razão comercial (SANTOS, 2006). O objetivo passa a ser a produção de excedentes 

e acúmulo de riquezas e conhecimento em espaços mecanizados, com a natureza fadada ao valor de troca 

ou mercado, num tempo social regulado pelo trabalho e pelo capital, e não mais natural. 

No terceiro período, o técnico-científico-informacional há uma profunda interação entre ciência 

e técnica, incorporando a ideia de tecnologia e a informação aos objetos técnicos. A partir de então, essa 

tríade, ciência - tecnologia - informação, que configura a base da produção, passa a atender um mercado 

global, fazendo da natureza uma subordinada dessa lógica. Endlich (2006, p. 22) corrobora, quando 

afirma que o meio técnico-científico-informacional refere-se “[...] à condição geográfica para a economia 

articulada mundialmente e à produção da mais-valia em escala espacialmente ampliada.”, período que 

levou à reestruturação de todos os setores da economia, inclusive nos diversos municípios brasileiros, 

servindo a atores hegemônicos e de interesses diversos. Envoltos nessa temática, apresenta-se Ouvidor 

(figura 1), pequeno município Goiano do interior do Brasil. 

Sua geração de renda e riquezas advém prioritariamente, segundo Freires e Ferreira (2017), do 

circuito espacial produtivo mineral, que de posse de técnica e ciência através de processos complexos, 

monopolizado por empresas de capital estrangeiro, tem transformado os espaços, com exploração e 

beneficiamento de Nióbio, Fosfato, Diamante e Vermiculita, dentre outros bens minerais.  

Para o caso do Nióbio e Fosfato, as mineradoras, Niobras e Copebrás, vinculadas ao grupo de 

capital chinês, China Molybdenum Co. (CMOC), conforme figura 2, projetam Ouvidor, junto com a cidade 
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média94 de Catalão (GO), segundo Gonçalves (2016), no cenário internacional, com produção voltada 

para exportação e, somado a Minas Gerais, fazem do Brasil o maior produtor de Nióbio do Mundo, cujas 

reservas Goianas aparecem como sendo a segunda maior oferta (DNPM, 2007). Além dessas empresas, 

a Vale Fertilizantes, recém-adquirida pelo grupo Grupo Mosaic Fertilizantes, e a Five Star Mineração, 

empresa de origem australiana, alavancam o Setor no Município e contribuem para que o Estado, 

considerando a produção mineral beneficiada, excluindo petróleo e gás natural, permaneça como o 3º 

maior arrecadador da produção mineral em 2017 (DNPM, 2017).   

 

Figura 1 - Município de Ouvidor 

 
Fonte: SIEG (2013). Org. FREIRES, A. S. (2018). 

 

O município de Ouvidor se desenvolve apoderado pela indústria mineral, com seu aparato 

estruturante, segundo Silva (2010), formado por três eixos: montante, stricto sensu e à jusante, dentre os 

quais sobressaem: monoculturas de eucalipto, minas a céu aberto, construções prediais, represas de 

rejeitos, depósitos de estéril, rodovias, fluxo de veículos (carretas, ônibus), pessoas (trabalhadores diretos 

e terceirizados), informações (comandos, normas, treinamento), redes de energia e minerodutos, além de 

indústrias fornecedoras de produtos/serviços diversos e a cadeia consumidora, que não se localiza 

localmente.  

 
94 Para Melo (2008), cidade média, refere-se a uma noção, por não apresentar uma definição científica, e esse termo confunde-
se com cidade de porte médio, aquela segundo o IBGE, de contingente populacional humano entre 100.000 e 500.000 
habitantes. Segundo Spósito (2007) é espaço do capital corporativo, submetida às novas condições impostas pelo capital, 
independentemente de qual seja a escala de atuação, abrangência da circulação e da produção. Em Santos e Silveira (2001) 
comandam o essencial dos aspectos técnicos da produção regional 
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Figura 2 - Exploração Mineral  nos limítrofes de Ouvidor (GO) com Catalão (GO). 

 
Fonte: Imagem Google Earth com limite municipal do SIEG (2013). Org.: FREIRES, A. S. 

 
 

Em meio a esses fixos e fluxos, forma-se o circuito espacial da produção mineral, cujos alicerces 

estão na modernização tecnológica, imbricada aos grandes monopólios e com poder no mercado 

financeiro (SANTOS, 2004). Num arranjo propício para reprodução do capital, no circuito prevalece, de 

forma articulada, produção, circulação e consumo, por meio de distintas redes geográficas, em torno das 

empresas mineradoras, para produzir um espaço de fluxos horizontais e verticais (SILVA, 2014). 

Esse circuito destaca-se como o maior fluxo econômico do Município, fazendo do setor industrial 

o maior gerador de riquezas, de acordo com o IMB (2015), uma realidade que se assemelha com apenas 

8,5% dos municípios de Goiás. Ainda, segundo esse Instituto, em 2015, 60,3% do total do PIB local teve 

origem nesse setor, mesmo num contexto de perca de espaço da Indústria, nos últimos anos, na estrutura 

produtiva do Estado.  

Já a agropecuária, atividade que forma a maior rede concentradora de áreas, vivenciou a 

modernização da agricultura, experimentada a partir da década de 1970, segundo Matos (2014), com a 

tecnificação do setor, caracterizado pelo grande número de máquinas, insumos químicos e 

biotecnológicos (SILVA; MAIA, 2011). Para Melo (2008), essa modernização e do espaço rural têm 

ocorrido num tempo mais lento e de maneira menos intensa, observando o contexto regional da região 

Sudeste de Goiás e a configuração nacional do Cerrado como celeiro da produção de grãos e carnes.  A 

autora destaca que a composição municipal se dá principalmente por pequenas propriedades rurais, 360 

estabelecimentos, conforme IBGE (2017), a maioria familiar, e a produção agropecuária, retornando a 

Melo (2008), não está voltada essencialmente para exportação, apesar da inserção da soja, a partir de 2005.   
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Recorrendo a Santos (2006), sobre o acúmulo da técnica, com entendimento que as épocas se 

distinguem pela forma de fazer, e que as redes não podem ser concebidas somente pelo presente, pois 

dependem do passado, volta-se para a ocupação inicial registrada no Município que, conforme relatos de 

Melo (2008), datam do século XVIII, pela passagem das expedições exploratórias, em busca de ouro e 

índios, e pelos caminhos do gado, já no século XIX, com a formação das fazendas tradicionais e expansão 

pecuarista no Cerrado Goiano. No século XX, a expansão da rede ferroviária figura como importante 

ferramenta do capitalismo impulsionando municípios, como Ouvidor, criado em 1953 após construção 

da estação da Estrada de Ferro da Rede Mineira de Viação (JACOB, 2016). 

Em 1950, 88% da população ouvidorense, segundo IBGE (2000), residia na zona rural, 

cultivando abóbora, algodão, arroz, cana-de-açúcar, feijão, banana, laranja, dentre outros produtos. Na 

época, a pecuária era a maior fonte econômica do Município, e existiam apenas 11 estabelecimentos 

comerciais varejistas na Cidade. O pujante setor industrial de hoje resumia-se à exploração de pedras para 

construção civil, e lenha e dormentes para uso na ferrovia.  

Em 64 anos de história, além do rural, o urbano passou a ser espaço da produção e do consumo, 

com mudanças na urbanização95, na distribuição espacial da população humana e consequentemente na 

própria cidade (MELO, 2008). Nesse contexto, Moreira (2001) apresenta uma visão geral e assim 

descreve a evolução das cidades:  

 

A história do espaço urbano é a história da técnica urbana, comercial, primeiro, industrial, a 
seguir, e por fim dos serviços. A cidade nasce ligada ao surgimento do excedente rural, dentro 
do ordenamento espacial da primeira revolução agrícola. Desde então, cada marco de ruptura 
técnica é uma ruptura na forma e estrutura do espaço da cidade, rearrumando as feições de sua 
paisagem. (MOREIRA, 2001, p. 18). 

 

Segundo o IBGE (2017), a população estimada em Ouvidor é de 6.340 pessoas, sendo esta 

prioritariamente urbana, e tendo alcançado a marca de 87,98% da população total em 2010. Para Batista 

de Deus (2004, p. 192), “Podemos considerar os núcleos populacionais de pequeno porte do estado de 

Goiás, localidades com menos de 20 mil habitantes, como núcleos urbanos e não como núcleos rurais”, 

assim Ouvidor classifica-se como sendo uma cidade de porte pequeno, generalização considerada 

perigosa para Santos (1982), pois segundo ele, o urbano é antes de tudo qualitativo e possui aspectos 

próprios, por isso o autor chama a menor unidade hierárquica das cidades como cidade local, e atribui a 

essa, a reponsabilidade de atender as necessidades mínimas de sua população.  

Se tratando da cidade, é possível, de acordo com Santos (2004), analisá-la através das divisões do 

trabalho coexistentes, por meio dos circuitos da economia urbana: o circuito superior e o inferior, os 

quais se distinguem em função dos diversos setores, graus de tecnologia, capital intensivo e organização 

 
95 “[…] a urbanização é geral, totalizadora, a cidade é específica, particular” (DEUS; CHAVEIRO; BORGES, 1998, p. 17). 
Urbanização é um processo e a cidade sua expressão concreta (MELO, 2008). Para Arrais (2013) a urbanização refere-se às 
transformações do mundo contemporâneo e foge das armadilhas entre urbano e rural. 
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das atividades urbanas, de forma que, bem organizado e com circulação de capital e uso de tecnologias, 

têm-se o circuito superior, e o contrário caracteriza o circuito inferior. 

Considerando-se essa discussão, Montenegro (2013, p.38), assim descreve o circuito superior: 

“[...] composto pelos bancos, comércio e indústria de exportação, indústria moderna, serviços modernos, 

atacadistas e transportadores - é o resultado direto das modernizações que atingem o território.” Em 

Ouvidor o setor é formado por indústrias de alimentos, cerâmica e de tecnologia, respectivamente Sakura 

Alimentos, Cerâmica Paraíso e JAMP Aquakent, e comércios familiares e prestadores de serviços 

particulares, como dentistas, médicos, advogados, contadores, instituições bancárias (Itaú e 

Lotérica/Caixa Econômica Federal), academias de ginástica, lojas de telefonia, dentre outros serviços 

típicos do momento contemporâneo, porém de atendimento local, formando a malha urbana, conforme 

figura 03. 

 
Figura 03 - Cidade de Ouvidor 

 
Fonte: Município de Ouvidor (2014). 

 

Os serviços básicos como saúde, educação, ação social, esportes e lazer são disponibilizados 

gratuitamente aos cidadãos, e há disposição de equipamentos públicos, dentre eles escolas, hospital, 

unidades básicas de saúde, praças e biblioteca municipal (MUNICÍPIO DE OUVIDOR, 2014). Mas a 

capacidade do poder local é ampliada, segundo Melo (2008), pela arrecadação advinda das atividades da 

mineração, com provimento de custos para eventuais serviços não ofertados na Cidade, como ensino 

superior, medicamentos e tratamentos médicos de alta complexidade.  A interação com Catalão (GO), 

cidade média mais próxima, é fundamental, também, para abastecimento do setor automotivo, de 

insumos modernos para agricultura e na conjuntura da exploração e beneficiamento mineral, 

corroborando com Sposito (2004), quando afirma que não há como estudar as pequenas cidades, seus 

papéis e significados sem o seu entorno, pois a compreensão advém da composição desse cenário.  

Pensar a rede urbana para a cidade pequena perpassa pela sua intrínseca articulação pelo circuito 

inferior da economia urbana que, em Ouvidor, segundo Melo (2008), é formado por pequenos 
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produtores rurais, familiares, comerciantes da feira local, além de trabalhadores informais de serviços 

domésticos em residências e em obras da construção civil. 

As disparidades na territorialidade do espaço, seja na cidade ou no município, fazem parte da 

evolução, embora para Santos (2006), a heterogeneização seja ocultada. Nesse contexto, mesclam-se 

antigas realidades com novos processos, num hibridismo, segundo o mesmo autor, suscetível de ajustes, 

“[...] presidido pelo mercado e pelo poder público, mas sobretudo pela própria estrutura socioespacial.” 

(SANTOS, 2006, p. 189). 

Nesse cenário, fruto, sobretudo das atividades produtivas, Ouvidor se mostra distinto de tantas 

outras pequenas cidades, evidenciando, conforme IMB (2015), a elevada desigualdade na distribuição da 

produção entre os municípios goianos. O Município figura, ao lado de cidades e municípios de portes 

distintos, entre os maiores PIB’s per capita96 do Estado, ocupando em 2010 a 10ª posição, e em 2015 a 7ª, 

numa rede totalitária de 246 municípios que constituem o Estado de Goiás.  

Ampliando para além do econômico, sob a perspectiva do desenvolvimento humano, no ano de 

2010, de levantamento censitário, segundo o IBGE (2017), Ouvidor (GO), ocupava a posição de número 

599 em relação a todos os municípios do Brasil, e o lugar de número 8 em relação aos municípios do 

Estado de Goiás, com o IDH de 0,747, classificado como “alto”, reflexo da qualidade de vida de sua 

população.   

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia consistiu de três fases: fundamentação teórica-conceitual (pesquisa bibliográfica), 

levantamento de dados (pesquisa documental) e pesquisa em laboratório, para promover a discussão do 

tema pesquisado alinhado à questão local, para o recorte espacial pesquisado.  

Para os caminhos propostos foram necessárias leituras, consultas e fichamento de artigos, 

dissertações, revistas especializadas, livros, dentre outros, para a definição de pequena cidade, redes e 

espaço, bem como para levantamento dos dados históricos, e socioeconômicos inerentes ao município 

de Ouvidor, no que tange ao espaço urbano, a produção mineral e a atividade agropecuária. 

A discussão teórica-conceitual permeou principalmente pelos pesquisadores MELO (2008), para 

cidade pequena, cuja área de estudo é formada pelas pequenas cidades da Microrregião de Catalão (GO), 

incluindo Ouvidor; Endlich (2006), para papéis e significados das pequenas cidades. Santos (2006), 

Corrêa (2012) e Silva (2010, 2014) foram a base para construção teórica sobre redes; enquanto que Santos 

(2004), Silveira (2004), Sposito (2004) e Corrêa (2012), auxiliaram na construção dos conceitos de espaço 

urbano e cidades.  

Já na pesquisa documental, que se trata de Ouvidor e sua dinâmica sócio espacial, foram 

consultados Ferreira (1996), Chaves et al (2004), Melo (2008), o Plano Municipal de Saneamento Básico, 

 
96 O Produto Interno Bruto (PIB), quando divido pela quantidade de habitantes, traz o valor per capita, que considera a 
dimensão econômica do desenvolvimento (IMB, 2015). 
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através do Município de Ouvidor (2014), Jacob (2016), Freires e Ferreira (2017), além do banco de dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Instituto Mauro Borges de Estatísticas e 

Estudos Socioeconômicos (IMB), entre outras referências que tratam da temática pesquisada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O município de Ouvidor vivenciou os distintos períodos descritos por Santos (2006), do natural 

ao técnico-científico-informacional, com inserção de técnicas modernas, consolidado pelo circuito 

espacial da produção mineral. Dada essa conjuntura, o Município distingue-se da maioria dos Municípios 

vizinhos de pequeno porte, pela apoderação do lugar por atores externos e transformação do cotidiano 

e da realidade, confirmando a teoria de Milton Santos de que “[...] o período técnico-científico-

informacional é a cara geográfica da globalização.” (SANTOS, 2006, p. 160).  

Essa adaptação às externalidades reflete também na prestação de serviços, pois a cidade de 

Ouvidor, apesar de ser considerada pequena, possui uma rede diversificada, e a cada dia empresas, 

prestadores de serviços e pessoas optam por esse lugar. É fato que as técnicas não chegam aos mesmos 

lugares ao mesmo tempo, e o recorte da pesquisa se apresenta como sendo um local luminoso no 

contexto, regional, estadual e até nacional das pequenas cidades, com ‘produtividade espacial’ (SANTOS, 

2006, p. 166), ou seja, que se destaca pela possibilidade de oferecer rentabilidade aos investimentos, no 

contexto da ‘guerra dos lugares’.  

Com sua cadeia de fixos e fluxos, o Município possui atributos que o projeta como um dos PIB’s 

per capita mais expressivo do Estado, dentre os dez maiores geradores de renda, de acordo com Instituto 

Mauro Borges (2015), em comparação aos demais municípios Goianos, e faz parte no Estado, de acordo 

com a classificação de vulnerabilidade social, a um grupo de apenas 49 Municípios, que possuem boa 

perspectiva demográfica e bom mercado de trabalho, dada a escolaridade da população, com 

oportunidade de estudos, inclusive superior, aos menores índices de desocupação e pobreza, e boa 

remuneração dentre os trabalhadores, corroborando com IBGE (2017), que projeta Ouvidor, em 2010, 

2011 e 2015, como o número 1 no ranking estadual de melhor rendimento médio mensal dos 

trabalhadores formais. Assim, o Município compõe uma rede estruturada que oferece um conjunto de 

recursos que facilitam o acesso aos ativos pelos indivíduos, tanto por parte do Estado, quanto do mercado 

(IMB, 2018). 

Mas essa vitalidade e dinamicidade se atribuem essencialmente ao binômio - setor industrial 

mineral e poder público - visto que as demais atividades pouco drenaram a riqueza produzida no entorno, 

o que projeta a sua estrutura urbana e econômica como frágil (MELO, 2008). O Estado é atuante, 

ofertando inúmeros serviços assistenciais, dados as taxas e impostos inerentes a esse atenuante circuito 

espacial, porém essa autonomia também se mostra frágil e, a longo prazo, pode não se sustentar, no caso 

de esgotar-se a exploração dos recursos minerais. 
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Para Silveira (2004, p. 60) a cidade não é apenas lugar do circuito superior, “[...] mas também do 

trabalho não especializado, das produções e serviços banais, das ações ligadas aos consumos populares”. 

Assim, pode-se afirmar que Ouvidor tem outro lado, carregado das generalizações de pequena cidade: 

local tranquilo de pessoas conhecidas, de fluxo reduzido de pessoas e veículos, de pequena dimensão 

demográfica, de tradições ligadas ao campo, de bons indicadores sociais (segurança, lazer, moradia), boas 

condições socioambientais, de festas religiosas tradicionais, de comércios familiares, mas também de 

tendência de envelhecimento populacional (MELO, 2008). 

Tais antagonismos demonstram que, no Município, prevalece o hibridismo de Haesbaert (2008), 

dado a contemporaneidade da técnica, ciência e informação tão envoltos no processo produtivo 

industrial, mesclados com o tempo lento de modernização no campo e o ritmo de uma pequena cidade, 

ainda com traços de antigas realidades, corroborando com Moreira (2001), que afirma que o híbrido 

domina o espaço, e com Santos (2006), sobre o entendimento de que o espaço geográfico pode ser 

compreendido como uma acumulação desigual de tempos e experiências vividas, valendo a sua 

coexistência num lugar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As redes que formam a territorialidade do espaço, seja o município ou a cidade, influenciam e os 

tornam especialmente peculiares, devido aos processos locais, agentes sociais envolvidos, características 

socioculturais e ambientais que o compõe, e a sua inserção na economia globalizada, dado o aparato 

técnico e informacional, de modo que, grupos aparentemente iguais podem apresentar exímias diferenças.  

Desse modo, Ouvidor (GO), embora esteja classificada como pequena cidade e possua seus 

atributos genéricos típicos, é essencialmente distinta de outras tantas pequenas cidades, dado as 

dificuldades teórica e empírica, segundo Melo (2008), para abordagem e suas espacialidades, ainda que 

agrupadas numa mesma categoria. Do recorte espacial pesquisado, é possível afirmar que está inserido 

num mercado estadual, nacional e global, devido ao circuito espacial da produção mineral, centrado nas 

mineradoras transnacionais. Além disso, prevalece no circuito superior da economia urbana, o acesso da 

população humana, ainda que de hábitos tradicionais e simples, aos objetos técnicos modernos e bens 

coletivos, que fomentam novos fixos e fluxos incessantemente.  

 O dinamismo vinculado a esses circuitos torna a cidade pequena próspera e “atrativa”, permitindo 

fluidez de produtos, mas também de bens imateriais, como expectativas, investimentos e serviços que 

subsidiam o contínuo desenvolvimento socioeconômico, em consonância com a atuação satisfatória do 

poder público municipal.  

Embora a eficiente e racional, a rede público-privada vinculada à mineração garanta atualmente 

ao município de Ouvidor luminosidade e robustez, faz-se necessário fortalecer atividades alternativas já 

desenvolvidas, como outros tipos de indústrias, agricultura, pecuária e a redes de serviços, ou até mesmo 

promover e oportunizar o desenvolvimento de outras novas, como o turismo (ecológico ou o rural, por 
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exemplo), dado que as redes são mutáveis, se opõem, sobrepõem e complementam, e se desmontadas ou 

reagrupadas reconfiguram o espaço.  

As reservas minerais, base para as redes corporativa e financeira do circuito espacial da produção 

no Município, possuem plano de exploração com prazo determinado, e a falta de planejamento pode 

fardar a rede urbana da pequena cidade à estagnação, com novos atributos latentes nada desejáveis como 

desemprego, êxodo e baixo capital de investimento e circulação.   

Conclui-se, com entendimento de Carlos (1996, p. 105-106), de que o processo de reprodução 

envolve a produção da vida material em seu sentido amplo, em cada momento histórico surgem novas 

perspectivas para sua realização. Afirma ainda que “[...] a unificação das trocas não é um fenômeno 

meramente econômico ou mesmo político, posto que o capitalismo se modifica mudando o mundo, 

reproduzindo constantemente novos valores, uma cultura, comportamentos, desejos, etc., a partir de uma 

rede sempre mais complexa de trocas, estabelecendo a predominância do espaço  sobre o  tempo”, o que 

demonstra o quanto são desiguais e contraditórios o processo de intervenção no espaço geográfico.   

 

REFERÊNCIAS 

ARRAIS, T. A. A produção do território Goiano: economia, urbanização e metropolização. Goiânia: 
Editora da UFG, 2013. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). Informação e documentação - 
citações em documentos - apresentações: NBR 10520. Rio de Janeiro, ago. 2002. 7p. 

______. Informação e documentação - referências - elaboração: NBR 6023. Rio de Janeiro, set. 2002. 
24 p. 

CORRÊA, R. L. Redes geográficas: reflexões sobre um tema persistente. In: Revista Cidades, v. 9, n. 
16, p. 199-218, 2012. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM. Informe mineral 1º/2017. 
Janeiro/Junho 2017. Disp. em:<http://www.anm.gov.br/dnpm/publicacoes/serie-estatisticas-e-
economia-mineral/informe-mineral/publicacoes- Acesso 15/02/2018. 

______. Informe mineral Centro-Oeste. 2007. Disp. em: 
<http://www.anm.gov.br/dnpm/publicacoes/ serie-estatisticas-e-economia-mineral/informe-
mineral/publicacoes-regionais/informe-mineral-do-centro-oeste-2007>. Acesso: 15/02/2018. 

BATISTA DE DEUS, J.  O Sudeste Goiano e a desconcentração industrial. Brasília: Ministério da 
Integração Nacional, 2003 (Coleção Centro-Oeste de Estudos e Pesquisas). 

BATISTA DE DEUS J.; CHAVEIRO, E. F. BORGES, L. C. P. Olhar o centro e ver a cidade mover-
se. In: Revista Geousp, São Paulo, n. 04, p. 69-79, 1998. 

CARLOS, A. F. A. O lugar no/do mundo. São Paulo: Hucitec,  1996. 

CHAVES, M. R.; FERREIRA, I. M.; SILVA, A. S. da; LIMA, J. D. Diagnóstico do Uso e Ocupação 
do Solo e Monitoramento Ambiental na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Ouvidor (GO). 2004. 63 



 

 
422 

f. Relatório Técnico (Iniciação Cientifica PROINPE–CNPq/ SECTEC – GO) – Departamento de 
Geografia, UFG, Campus Catalão. Catalão. 2004. 

ENDLICH, A. M. Pensando os papéis e significados das pequenas cidades do Noroeste do 
Paraná. Tese (doutorado). 505 p. Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Tecnologia. 
Presidente Prudente. 2006. 

FERREIRA, I. M. As relações morfopedológicas em Formações Superficiais de Cimeira: o 
exemplo do Complexo Dômico de Catalão (GO). 1983. 154 f. Dissertação (Mestrado em Geociências) – 
Instituto de Geociências, Universidade Federal da Bahia, Salvador. 1996. 

FREIRES, A. S; FERREIRA, I. M. Impactos socioambientais decorrentes do uso dos recursos hídricos 
no município de Ouvidor (GO). In: Simpósio de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Universidade 
Federal de Goiás/Regional Catalão, 5, 2017. Anais... E-book no prelo. Catalão: Universidade Federal de 
Goiás/ Regional Catalão.   

GONÇALVES, R. J. de A. F. No horizonte, a exaustão: disputas pelo subsolo e efeitos socioespaciais 
dos grandes projetos de extrativismo mineral em Goiás. Tese (Doutorado). 2016. 515 p - UFG, Instituto 
de Estudos Socioambientais, Goiânia, 2016. 

HAESBAERT, R. Dos múltiplos territórios a multiterritorialidade. In: HEIDRICH, A.; COSTA, B.; 
PIRES, C.; UEDA, V. (Orgs). A emergência da multiterritorialidade: a ressignificação da relação do 
humano com o espaço. Canoas/Porto Alegre: Editora ULBRA/Editora UFRGS, 2008.  

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Enciclopédia 
Municípios Brasileiros de 1958: estado de Goiás. Rio de Janeiro: IBGE, 2000, v. XXXVI. Disp. 
<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/ livros/liv27295_36.pdf>. Acesso jan./2018. 

______. Banco de dados do município de Ouvidor (GO), 2017. Disp. em: 
<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/ouvidor/panorama>. Acesso em: 18/09/2017. 

INSTITUTO MAURO BORGES DE ESTATÍSTICAS E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS - IMB. 
A vulnerabilidade social nos municípios goianos. Jan. 2018. 40p. Disp. em: 
<http://www.imb.go.gov.br/down/a_vulnerabilidade_social_dos_municipios_goiango.pdf>. Acesso 
em 02 de fev. de 2018.  

______. PIB dos municípios goianos. 2015. 35p. Disponível em 
<http://www.imb.go.gov.br/pub/pib/pibmun2015/pibmun2015.pdf>. Acesso em 27 dez. 2017. 

JACOB, R. M. Narrativas sobre o primeiro grupo escolar do município de Ouvidor-GO: 1949-
1971. Dissertação (Mestrado em Educação). 296 f. UFG/RC, Catalão, 2016. 

MATOS, P. F. de. Fundamentos teóricos metodológicos para compreensão da modernização da 
agricultura no Cerrado. In Campo-Território: Revista de Geografia Agrária, v. 9, n. 18, edição especial 
do XXI ENGA-2012, p. 1-13, jun., 2014. 

MELO, N. A. de. Pequenas cidades da microrregião geográfica de Catalão (GO): análises de seus 
conteúdos e considerações teórico-metodológicas. 2008. 527 f. Tese (Doutorado em Ciências Humanas) 
- Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2008. 

MONTENEGRO, M. R. Reflexões para uma teoria da localização da economia popular nas metrópoles 
brasileiras. In: Boletim Campineiro de Geografia, v.3, n.1: AGB: Campinas, 2013. 

MOREIRA, R. As categorias espaciais da construção geográfica das sociedades. In: Revista 
GEOgraphia, v. 3, n. 5, p. 15-32, 2001. 



 

 
423 

MUNICÍPIO DE OUVIDOR – Plano Municipal de Saneamento Básico de Ouvidor. Ouvidor, 353 
p., 2014. 

SANTOS, M. A Natureza do Espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 4. ed. 2. reimpr. São Paulo: 
Editora da Universidade de São Paulo, 2006. (Coleção Milton Santos; 1) 

______. O espaço dividido: os dois circuitos da economia urbana dos países subdesenvolvidos. 
Tradução de Myrna T.R. Viana. São Paulo: EDUSP, 2004 [1979]. 433 p. 

______. Espaço e sociedade: ensaios. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1982. 

SANTOS, M.; SILVEIRA, M. L. Urbanização: cidades médias e grandes. In: O Brasil: território e 
sociedade no início do século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2001.  

SILVA, M. V. da. Apontamentos teórico-metodológicos para o conceito geográfico “circuito espacial da 
produção”: estudo de casos em Goiás - Mitsubishi em Catalão e Complem em Morrinhos. In: Boletim 
Goiano de Geografia. V. 34, n. 1, p. 73-91. 2014. 

 ______. A indústria automobilística em Catalão/Goiás: da rede ao circuito espacial da produção da 
MMC Automotores do Brasil S.A. 2010. 431f. Tese (Doutorado em Geografia). Instituto de Geografia, 
Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2010. 

SILVA, R. F.; MAIA, D. S. A relação cidade-campo e o circuito espacial de produção do algodão colorido 
orgânico. In: Revista Geo, UERJ, ano 13, nº. 22, v. 1, 2011, p 119-147. 

SILVEIRA, M. L. São Paulo: os dinamismos da pobreza. In: CARLOS, A. F.; OLIVEIRA, A. U. de. 
(Orgs). Geografias de São Paulo: representação e crise da metrópole. São Paulo: Contexto, 2004. 

SPOSITO, M. E. B. Cidades Médias: Espaço em transição. São Paulo: Expressão Popular, 2007. 

______. O Chão em Pedaços: urbanização, economia e cidades no Estado de São Paulo. 2004. 508f. 
Tese (Livre Docência) – Faculdade de Ciências e Tecnologia, UNESP, Presidente Prudente. 2004. 

  



 

 
424 

O PEQUENO COMÉRCIO VAREJISTA NA 
DINÂMICA SOCIOESPACIAL DA REGIÃO 

METROPOLITANA DE LONDRINA/PR 
 

 

Guilherme Pereira Cocato97; Edilson Luis de Oliveira98 
 
 

INTRODUÇÃO 

A urbanização brasileira é fonte de contínuo debate e de questões para a pesquisa, particularmente 

no que diz respeito às relações entre cidade, economia e espaço. É essencial analisar aspectos que 

envolvam este tema, pelos processos que formaram e regem o espaço urbano, que em sua essência é 

meio, produto e condição da produção e reprodução sociais (CARLOS, 2007). Segundo estimativas do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2016, a população urbana brasileira 

corresponde a 84,3% da população total, ou seja, algo em torno de 185 milhões de pessoas. 

O rápido crescimento populacional das cidades causou transformações na sua estruturação 

interna e, no caso de Londrina-PR levou à formação de uma área urbana em que fluxos e fixos (SANTOS, 

1993) integram o cotidiano de diferentes municípios em uma única aglomeração urbana, complexa e de 

diversos pólos de atração de atividades socioeconômicas. Assim, torna-se essencial compreender a sua 

dinâmica, as razões de suas formas se estabelecerem de determinada maneira e seus fluxos serem regidos 

por certos movimentos socioespaciais. 

Como recorte espacial da pesquisa, foram escolhidos sete municípios (Figura 1) da RML, 

instituída em 1998 e atualmente com 25 municípios. Mas, com enfoque no município central (Londrina). 

São eles: Arapongas, Cambé, Ibiporã, Jaguapitã, Londrina, Rolândia e Sertanópolis. Tais municípios 

foram selecionados por apresentarem 90,7% do número total de vínculos empregatícios da Região 

Metropolitana, em 2015 (RAIS). Para esta constatação levaram-se em conta os vínculos empregatícios 

ativos em 31 de dezembro de 2015, por meio da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS, 2015), 

vinculada ao Ministério do Trabalho99 (PDET; RAIS, 2015). Dos 274.492 empregos ativos ao final de 

2015, nestes municípios, 58% tratavam-se de MPE’s dos mais diversos segmentos.  

 

 
97 Graduado em Geografia, Especializando em Ensino de Geografia pela Universidade Estadual de Londrina, 
guilherme_pereira@yahoo.com.br 
98 Doutor em Geografia Humana, Professor Adjunto do Departamento de Geociências da Universidade Estadual de Londrina, 
edilsonluis64@gmail.com 
99

 As análises contidas neste trabalho foram possíveis graças às informações disponibilizadas pelo Programa de Disseminação 

das Estatísticas do Trabalho (PDET), que permitem o acesso ao bando de dados da RAIS. 
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Figura 1 – Mapa de localização dos sete municípios selecionados da RML. 

 

 

Do ponto de vista da geografia econômica, teórica e empiricamente, a diversidade econômica 

presente na Região Metropolitana de Londrina (RML) pode ser representada pela existência de micro e 

pequenas empresas (MPE’s), consideradas como manifestações concretas da diversidade de capitais e de 

formas de trabalho, e que, por seus papéis na reprodução social de grande parte da população local e, 

portanto, por sua participação no cotidiano, são elementos merecedores de atenção e análise.  

A escolha das MPE’s, mais especificamente do segmento de comércio varejista, como objeto de 

pesquisa - por meio do qual se pretende compreender alguns aspectos da dinâmica socioespacial de 

Londrina e sua influência sobre os municípios de entorno – tem como objetivos identificar e analisar 

certas características dos empregos gerados por esse segmento, as formas de sua distribuição espacial ao 

longo da malha urbana,  e suas possíveis conexões com o cotidiano das médias e grandes concentrações 
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urbanas brasileiras, tendo como lastro justamente seus papéis na geografia econômica das aglomerações 

urbanas.  

Na sequência, serão apresentados os aspectos teóricos que justificam e balizam este trabalho, 

destacando a importância da existência das MPE’s para o meio urbano e seu caráter essencial na dinâmica 

do setor de comércio varejista. Em uma relação dialética, são influenciadas e influenciam pela/na 

materialização das infraestruturas intituladas condições gerais de produção. Em seguida explica-se os 

detalhes da metodologia, as ferramentas de pesquisa e análise utilizadas, com os respectivos resultados 

obtidos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Abordagem teórica 

 

O espaço de uma cidade capitalista e, nesse caso, da aglomeração urbana que tem como centro 

Londrina, é feito de diversas subáreas caracterizadas por diferentes formas e usos. Essas diversas áreas 

que compõem a cidade diferenciam-se pelo conteúdo social e pelas atividades ali praticadas. 

Fragmentado, articulado, reflexo e condicionante social, o espaço urbano é também local de manifestação 

do simbólico e de lutas sociais (CORREA, 2003, p. 9). Pode ser considerado então como extremamente 

diversificado. Aprofundando esse raciocínio, parte-se da premissa de que um dos elementos essenciais 

para o crescimento das cidades, o funcionamento da economia urbana e a sobrevivência/reprodução 

social da maior parte da população urbana é a relação social de assalariamento. 

Nesse contexto, os empregos formais gerados pelas MPE’s e pelo comércio varejista permitem a 

presença, a continuidade e a reprodução dessa relação de produção tipicamente capitalista (LEFEBVRE, 

1973) e, consequentemente, o nível de desempenho dessa atividade e a qualificação dos empregos gerados 

produzirá impactos na dinâmica socioespacial da RML. Justifica-se a escolha do setor de comércio 

varejista, pois este manteve sua representatividade em torno de 16% do total de vínculos empregatícios 

nestes municípios, de 2006-2015, sem grandes oscilações (RAIS, 2015). E também por ser lócus 

preferencial de atuação das MPE’s. 

Para analisar a dinâmica urbana da RML a partir de recortes espacial e temporal específicos e, 

neste contexto, analisar a participação das MPE’s do comércio varejista, torna-se necessário explicitar 

alguns aspectos teóricos que possam fundamentar a identificação dessas relações e sua importância no 

âmbito da geografia econômica voltada para compreensão da economia urbana na escala local. 

A fluidez espacial das trocas de bens e serviços provoca novas interações geográficas dentro da 

cidade. Esses movimentos espaciais repercutem nos diferentes setores da economia urbana e afetam os 

processos de competição e cooperação, podendo resultar em novas configurações geográficas 
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intraurbanas e mesmo regionais. Esse tipo de movimento ligado ao comportamento espacial das MPE’s 

pode ser tanto produtor, como produto de especializações no âmbito da divisão territorial do trabalho. 

Dessa forma, não só o pequeno capital se torna altamente móvel, mas também os empregos 

gerados pelas MPE’s se apresentam como potencialmente envolvidos em processos de reestruturação do 

espaço intraurbano das médias e grandes concentrações urbanas brasileiras e no âmbito da rede urbana. 

Esses padrões de mobilidade causam impactos diretos na estrutura socioeconômica e espacial das 

aglomerações urbanas. Dentre os fatores que permitem ou inibem a mobilidade dos pequenos capitais e 

dos empregos a eles conectados estão diversos aspectos do meio construído dessas aglomerações, dentre 

eles as chamadas condições gerais de produção. Ainda que essa afirmação não contenha novidades, 

ressalta-se que há uma subestimação desse fator explicativo no âmbito da geografia econômica das 

cidades.  

Barata Salgueiro (1996) define que a importância do comércio transcende a transação comercial, 

pois o local do mercado é também local de informação, de contatos, de distração e ócio. É no comércio 

que se vê o “[...] embrião da vida urbana naquilo que ela pressupõe de interacção, de troca em sentido 

lato, de produção da inovação. [...] o comércio e alguns serviços contribuem fortemente para definir a 

estrutura dos núcleos de povoamento e para a integração funcional dos bairros periféricos” (BARATA 

SALGUEIRO, 1996, p. 183). 

Cleps (2004) resume que a partir da intensidade da urbanização recente, na segunda metade do 

século XX, com a modificação dos meios de transporte, comunicação, infraestrutura, especialização 

produtiva, aumento do volume e movimento das trocas, dos produtos, mercadorias e fluxos de pessoas, 

a importância do comércio tem se tornado ainda maior. As áreas comerciais se espalharam, multiplicaram 

e diversificaram ainda mais, mantendo suas características em alguns aspectos e alterando-se em outros. 

Portanto, a localização do comércio varejista no interior das aglomerações urbanas tem fortes conexões 

com as condições gerais de produção (CGP). 

De acordo com Marx (2011), as CGP são aquelas que tornam a produção possível e, além disso, 

também fomentam a produção, em maior ou menor grau. Na obra deste autor, apareceram inicialmente 

como “condições físicas da troca”. Nessa forma inicial de argumentação a respeito das condições gerais 

de produção, Marx as entende como algo a ser superado no espaço para a circulação do capital. Essa 

superação vem com o desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação, que se desenvolvem 

seletivamente no espaço, viabilizando o processo de (re)produção do capital. 

As CGP podem ser categorizadas então como equipamentos de consumo coletivo que, direta ou 

indiretamente, se integram à reprodução do capital e ao meio físico urbano100, existindo como base 

essencial, física e material, para o incremento/viabilização das economias urbanas, o estabelecimento das 

 
100

 Lencioni (2007) nos elucida para a separação das CGP em dois conjuntos: os que mantém conexão direta com o processo 

de produção e circulação do capital (bancos, serviços, circulação material e imaterial); e os que possuem esta conexão como 
indireta (escolas, hospitais, centros de lazer, esporte e cultura). 
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MPE’s e a consequente diversidade gerada pela integração destes processos. De acordo com Lencioni 

(2007, p.5), 

Os equipamentos de consumo coletivos de conexão direta com o processo de produção do 
capital, necessitam da urbanização, tanto quanto antes, já que a urbanização enquanto 
aglomeração, é que permitiu avançar na diminuição do tempo de produção e do tempo de 
circulação. Aí, na diminuição desses tempos é que vamos encontrar explicações para o 
desenvolvimento do urbano. 

 

As CGP se concentram no espaço urbano. Essa concentração tem como consequência a 

especialização dos espaços urbanos para atender as dinâmicas específicas da reprodução do modo de 

produção capitalista. Podemos destacar que o urbano é uma das CGP. Segundo Lencioni (2007), o fato 

das condições gerais de produção estarem concentradas no ambiente urbano e, no caso da RML, no 

ambiente metropolizado, em conjunto com os meios de consumo coletivo para a reprodução da força de 

trabalho, possibilita uma maior velocidade na produção e reprodução do capital, tornando este território 

propício para determinadas atividades econômicas e gerando mais concentração/centralidades.  

Acrescenta-se ainda que este artigo não trata do comércio varejista em geral, mas de MPE’s deste 

setor, cuja mobilidade é ainda maior, assim como sua dependência das CGP. Passamos então a uma 

caracterização geral das MPE’s e de sua importância na dinâmica socioespacial das aglomerações urbanas 

brasileiras. Segundo dados da RAIS (2015) para o Brasil, a participação das MPE’s na economia urbana 

não se restringe ao momento presente. Em 10 anos, as MPE’s foram responsáveis por gerar algo em 

torno da metade dos vínculos formais urbanos no Brasil (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Participação das MPE’s no emprego formal urbano brasileiro. 

 

Fonte: RAIS, 2015. 

Obs.: Foram considerados os vínculos formais gerados pela indústria, construção civil, comércio e 

serviços. 

Segundo Guerra e Teixeira (2010), o peso econômico, social e político das pequenas empresas é 

um dado confirmado por diversas pesquisas, seja em termos de contribuição para o PIB, seja em termos 
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de geração de empregos e diversificação da atividade produtiva. Matos e Arroio (2011) confirmam que 

estas têm sido reconhecidas cada vez mais como motores de desenvolvimento e responsáveis pela 

sustentação de grande parte da população brasileira. São fundamentais no número de empreendimentos, 

nos empregos e renda gerados (inclusive no recente cenário de crise financeira e estagnação econômica101) 

e no dinamismo gerado na estrutura produtiva voltado para o mercado interno de bens e serviços.  

Podem inclusive servir como instrumentos fundamentais na luta contra a pobreza e a 

desigualdade socioeconômica e espacial, em âmbito nacional e local/regional, tendo as cidades como lócus 

privilegiado, em razão das condições nelas presentes. Caracterizam-se então como fundamentais para os 

diversos momentos de reestruturação econômica pelos quais passa o capital, em suas diversas formas. 

Solomon (1986) detalha que a pequena empresa busca atividades em que a grande empresa não 

possui tanto interesse ou eficiência. Também se tornando dominantes em atividades complementares, 

como o varejo e atacado, podem criar amplas redes de distribuição. Sempre que a grande empresa muda 

seus interesses, os pequenos empresários procuram formas de adaptação, inovando ou migrando de 

atividade. Ocupam mercados com menores dificuldades de entrada, utilizando mão-de-obra intensiva, 

baixo capital e poucos locais de operação, com administração quase que exclusivamente pessoal – e alto 

risco de dívidas. Prosperam com a mudança e diversidade. 

Segundo Oliveira (2013), em face de papéis tanto sociais como econômicos, o segmento das 

MPE’s vem chamando a atenção de pesquisadores e formuladores de políticas de desenvolvimento 

econômico e social. Atualmente, pode-se dizer que as preocupações com seus problemas específicos 

ocupam parte destacada da agenda de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento socioeconômico 

em diversos países (PUGA, 2002). 

 Ainda segundo Guerra e Teixeira (2010), apesar de sua importância, o ciclo de vida de uma parte 

substantiva das MPE’s é relativamente curto. Existem muitas dificuldades para sobreviver aos dois 

primeiros anos de atividade, o que caracteriza uma alta taxa de mortalidade nesse segmento empresarial. 

No entanto, essa alta taxa de mortalidade não significa perdas em termos absolutos, pois ao mesmo 

tempo em que um empresário sai do mercado, ou migra, existem grandes chances de outro ocupar seu 

lugar. 

Estes autores analisam que uma das vantagens das pequenas empresas seria a flexibilidade para 

adotar novos requisitos organizacionais e produtivos, baseado na demanda do mercado. Essas empresas 

seriam caracterizadas então por suas composições orgânicas de capital, menos desenvolvidas em termos 

tecnológicos; com baixa relação capital constante/variável; menor produtividade e menor escala. 

 
101

  [a pequena empresa] absorve os choques dos períodos de baixa e de incerteza na conjuntura econômica, desempenha 

muitas das tarefas menos compensadoras, porém necessárias, na economia e assimila a queda de resíduos provenientes das 
atividades de elevado risco. [...] proporcionam, outrossim, os amortecedores no ambiente econômico que protegem a 
lucratividade e o bem-estar das empresas de grande porte (SOLOMON, 1986, p. 10). 
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Dentro da discussão realizada, reconhece-se a importância de certas características para a 

existência e manutenção das MPE’s no recorte espacial analisado. Dessa forma, parte-se para o 

detalhamento dos procedimentos metodológicos utilizados para aferir a distribuição espacial das MPE’s 

varejistas em Londrina e sua influência no recorte espacial do aglomerado urbano. 

 

METODOLOGIA 

No Brasil, em razão da facilidade de pesquisa propiciada por bancos de dados como a Relação 

Anual de Informações Sociais (RAIS), diversos trabalhos adotam o critério do número de empregados 

com base na classificação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 

2015). Nessa classificação, divide-se as microempresas e pequenas empresas dos setores de comércio e 

serviços daquelas que pertencem à indústria de transformação e construção civil. No caso dos setores de 

comércio e serviços são microempresas as que possuem até nove empregados, e são pequenas empresas 

ou empresas de pequeno porte as que possuem de 10 a 49 empregados. 

No filtro e tratamento de dados pela RAIS, optou-se pela seleção de vínculos ativos ao final do 

ano estudado. Esta escolha deveu-se à intenção de evitar informações duplicadas, no caso de indivíduos 

que tiveram mais de um vínculo empregatício ao longo do mesmo ano. 

Utiliza-se também a classificação oficialmente adotada pelo Sistema Estatístico Nacional e pelos 

órgãos federais gestores de registros administrativos, para as seleções no interior dos setores econômicos. 

A partir da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0), na seção de “Comércio, 

Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas” (intitulada ‘G’), foi dado enfoque à divisão de 

“Comércio Varejista” (‘47’). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a 

Comissão Nacional de Classificação (CONCLA), sobre definições acerca da classificação dos 

estabelecimentos comerciais na CNAE 2.0: 

Esta divisão [Comércio Varejista] compreende as atividades de revenda (venda sem 
transformação significativa) de bens de consumo novos e usados para o público em geral, 
preponderantemente para o consumidor final. O comércio varejista é organizado para vender 
mercadorias em pequenas quantidades ao consumidor final, representando, portanto, o último 
elo da cadeia de distribuição. Inclui tanto o comércio tradicional em lojas abertas ao público 
como o varejo por meios não tradicionais por catálogo, porta-a-porta, televisão, internet, etc. 
(CONCLA, 2017). 

 

 Dentro da divisão de Comércio Varejista, são classificados grupos de atividades comerciais 

determinadas, com seus respectivos códigos de identificação: Comércio Varejista Não-Especializado 

(471); Comércio Varejista de Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo (472); Comércio Varejista de 

Combustíveis para Veículos Automotores (473); Comércio Varejista de Material de Construção (474); 

Comércio Varejista de Equipamentos de Informática, Comunicação e Artigos de Uso Doméstico (475); 

Comércio Varejista de Artigos Culturais, Recreativos e Esportivos (476); Comércio Varejista de Produtos 
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Farmacêuticos, Perfumaria, Cosméticos e Artigos Médicos, Ópticos e Ortopédicos (477); e Comércio 

Varejista de Produtos Novos Não-Especificados Anteriormente e Produtos Usados (478). 

Como proposta metodológica, foram selecionados seis grupos pertencentes à divisão de 

Comércio Varejista, por sua representatividade do número de vínculos empregatícios das MPE’s. São 

eles: 471, 472, 474, 475, 477 e 478.  

Para o objetivo de espacialização das MPE’s foram utilizados os dados do Cadastro Nacional de 

Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE), atualizados e divulgados em 2010 como produto do Censo 

Demográfico do IBGE para o município de Londrina-PR, a partir dos seus respectivos distritos, 

subdistritos e setores censitários. A escolha de um município entre os sete iniciais deveu-se a ajustes 

metodológicos, de acordo com as possibilidades disponíveis para a pesquisa, e, mais importante, por este 

se apresentar como o centro urbano mais influente, complexo e dinâmico do espaço metropolizado em 

questão. 

É imprescindível que se aprenda a filtrar, selecionar e combinar tais dados, pois trata-se de um 

cadastro de abrangência nacional, de endereços urbanos e rurais com informações sobre o uso do lote. 

Tem-se características essenciais como a localização e coordenadas espaciais dos endereços listados. 

Existem ressalvas, pois como Porto-Sales et al (2014) afirma, o CNEFE não foi produzido com o intuito 

de ser uma base de dados de atividades econômicas, então para o estudo de tais variáveis existem 

dificuldades inerentes à sua classificação. Deve-se, portanto, padronizar a ação de distinguir os 

estabelecimentos, evitando duplicações e traduzindo denominações diversas e expressões genéricas. 

Por meio da variável “espécie de endereço”, foram removidos todos os endereços que 

representavam domicílios particulares, coletivos, estabelecimentos agropecuários, de ensino, saúde e em 

construção. Em seguida foi realizada uma triagem entre os endereços classificados como “de outras 

finalidades”, excluindo todos os que não fossem de clara atividade econômica. Finalmente, foram 

removidos os de uso industrial, atacadista e de comércio que não se enquadrassem nos seis grupos 

selecionados dentro da divisão de comércio varejista (47, seção G) proposto pela Classificação Nacional 

de Atividades Econômicas (CNAE, 2017). 

Dessa maneira foi composta uma fusão na aplicação de duas ferramentas de classificação 

diferentes: a CNAE, na definição das atividades econômicas estudadas, no caso as atividades de comércio 

varejista pertencentes aos grupos escolhidos pela representatividade de MPE’s; e o CNEFE, na 

delimitação de localização dos endereços das atividades econômicas pertencentes a estes grupos. Assim 

tem-se o processo de geocodificação, em que os dados delimitados pelo CNEFE (2010) e classificados 

de acordo com a CNAE, são transformados em informações espaciais e mapeados de maneira 

padronizada e confiável. Resultando então em uma base de localização das atividades comerciais 

pesquisadas por setores censitários, podendo-se aferir o seu padrão de distribuição espacial em níveis de 

concentração e dispersão pelo território. 
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A fusão entre os dados do CNEFE, da CNAE e da base de setores censitários exigiu adaptações 

e apresentou dificuldades decorrentes do grande número de dados que precisam ser tratados 

adequadamente e filtrados para que possam ser corretamente representados cartograficamente. Por essa 

razão, na etapa atual de desenvolvimento da pesquisa e da metodologia correspondente, apresentam-se 

apenas resultados relativos a descentralização/recentralização das micro e pequenas empresas do 

comércio na área urbana de Londrina. Isso se justifica também porque a dinâmica de concentração e 

dispersão do pequeno varejo em Londrina é ao mesmo tempo reflexo da metropolização e indutora deste 

processo, sobretudo no que diz respeito à formação de uma morfologia socioespacial complexa. 

Delimitados enfim os materiais e métodos necessários a este estudo, ordenados em uma sequência 

de atividades devidamente embasadas por seus respectivos referenciais teóricos. Na sequencia parte-se 

para a apresentação dos resultados obtidos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da RAIS, foram levantados 274.492 vínculos empregatícios ativos ao final do ano de 2015 

(nos sete municípios selecionados), sendo que o Comércio Varejista representou 16,82%, ou 46.171 

empregos. Desse montante, 12,41% (34.071) tratavam-se de micro e pequenas empresas (MPE’s), o que 

demonstra a real contribuição dos estabelecimentos deste porte para a geração de empregos e renda na 

RML. Juntos, os vínculos gerados pelas MPE’s nos grupos selecionados (471, 472, 474, 475, 477 e 478) 

do Comércio Varejista perfazem 11,26% (30.920) do total de empregos dos municípios selecionados, ao 

final do ano de 2015.  

No ano seguinte, em 2016, os empregos presentes nestes grupos representaram 11,40% (30.097) 

do total aferido nos mesmos municípios. Tais dados representam uma sólida base para o reconhecimento 

das MPE’s como fundamentais na geração de empregos e renda nos municípios mais representativos da 

RML, atuantes principalmente no setor de comércio varejista, que é considerado como altamente 

dinâmico e essencial para a economia como um todo, inerente ao meio urbano. 

Trilhando uma sequência lógica de caracterização e posterior identificação das MPE’s 

pertencentes aos grupos escolhidos de comércio varejista, foram elaborados produtos cartográficos para 

melhor visualização da distribuição espacial destas MPE’s, desta vez somente para Londrina-PR, como 

já descrito anteriormente. Por serem dados do CNEFE, vinculados ao Censo Demográfico Nacional, 

esta espacialização representa as informações do ano de 2010. 

De acordo com Porto-Sales et al (2014), os profissionais da ciência geográfica devem valorizar 

mais pesquisas que visem a sistematização de dados e informações. Existe uma pequena participação dos 

geógrafos na aplicação dos seus conhecimentos no planejamento e gestão urbanos e espaciais, e uma 

tendência de opor o conhecimento teórico ao desenvolvimento e aplicação de metodologias de caráter 
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numérico e quantitativo. Para superar estas aparentes dicotomias, o CNEFE pode ser considerado como 

uma ferramenta importante, para diversas abordagens metodológicas. 

Para a elaboração dos mapas foi utilizado o software ArcGIS 10.3 e bases cartográficas do IBGE 

na escala 1:500.000 (2018). A partir do limite municipal de Londrina-PR, foi destacado seu perímetro 

urbano, disponibilizado para fins de consulta e pesquisa pelo Sistema de Informação Geográfica de 

Londrina – SIGLON (Figura 2), por ser este o enfoque desta pesquisa e principal meio de 

estabelecimento das MPE’s estudadas. De um total de 3.131 empresas deste porte identificadas em 

Londrina no ano de 2010, pertencentes aos grupos comerciais selecionados, 3.057 (97,6%) encontravam-

se no perímetro urbano. 

Figura 2 – Mapa de localização de Londrina-PR e seu perímetro urbano. 
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Para a espacialização das MPE’s, foram utilizados os limites de distritos, subdistritos e setores 

censitários também presentes no Censo Demográfico do IBGE (2010). Optou-se por destacar o nível de 

detalhamento com início em cinco principais subdistritos, que correspondem à totalidade da área urbana 

do município. 

 Como exposto em sequência na Figura 3, os subdistritos urbanos podem ser divididos em Centro, 

Norte, Sul, Leste e Oeste. Dentro deles estão divididos os setores censitários, em que se pode trabalhar 

no último nível de análise e menor recorte espacial disponível, sendo inclusive o mais detalhado. Foram 

destacados os setores com presença das MPE’s dos grupos selecionados, sendo que os setores sem 

destaque não possuíam nenhum empreendimento pertinente a este estudo, no período da coleta de dados. 

 

Figura 3 – Mapa dos setores censitários urbanos com presença de MPE’s varejistas - 2010. 
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 Percebe-se uma pulverização destas empresas na área urbana do município, em todos os 

subdistritos da cidade. Dos 652 setores censitários urbanos, 499 possuíam pelo menos uma MPE varejista 

(áreas destacadas na Figura 3), correspondendo à 76,5% da cidade. Na sequência, a Tabela 1 apresenta 

maiores detalhes. 

 

Tabela 1 – Distribuição espacial das MPE’s comerciais em subdistritos e setores censitários urbanos de 

Londrina-PR – 2010. 

Subdistritos 
Urbanos 

Quantidade de Setores 
Quantidade de Setores com 

MPE’s 
Total 
(%) 

Centro 147 119 80,9 

Norte 153 114 74,5 

Sul 102 82 80,4 

Leste 121 96 79,3 

Oeste 129 88 68,2 

Total 652 499 76,5 

Fonte: IBGE; CNEFE (2010). 

 As MPE’s dos grupos selecionados de comércio varejista se apresentaram extremamente 

distribuídas e ramificadas pelas zonas da cidade, com presença na maioria dos setores censitários. Estes 

dados reforçam a premissa de resiliência das MPE’s, bem como sua capacidade de sobreviver, reinventar 

e proliferar em diferentes espaços urbanos, principalmente quando ligadas ao setor de comércio, e 

fortalecidas por sólidas infraestruturas (condições gerais de produção). Promovem assim um caráter 

diverso à cidade como um todo. Destaques para o centro e a região sul, com 80% dos setores existentes 

com presenças destas MPE’s. 

 Tratando-se dos números absolutos das MPE’s varejistas presentes em Londrina, seus 

subdistritos e setores urbanos, a Tabela 2 aprofunda: 

 

Tabela 2 – Distribuição espacial das MPE’s comerciais nos subdistritos de Londrina-PR – 2010. 

Subdistritos Quantidade de MPE’s % em relação ao total 

Centro 1145 36,6 

Norte 559 17,8 

Sul 485 15,5 

Leste 467 14,9 

Oeste 401 12,8 

Outros (rurais) 74 2,4 

Total 3.131 100 

Fonte: IBGE; CNEFE (2010). 

 A partir dos números de estabelecimentos de MPE’s varejistas, afere-se que o centro, apesar de 

estar praticamente empatado proporcionalmente com a região sul na quantidade de setores com presença 
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de MPE’s, ainda possui larga vantagem no que se trata da concentração destas empresas. Os outros 

subdistritos urbanos aparecem com números de aglomerações comerciais de MPE’s muito próximas. Já 

a região oeste aparece tanto com números menores de MPE’s, como de setores com a presença destas. 

Pode ser considerado como um indicativo de recorte espacial preferencial para futuras iniciativas e 

fomento de políticas públicas no que tange às MPE’s e o setor varejista, tão importantes para a economia 

urbana. 

Os dados de dispersão espacial de estabelecimentos comerciais varejistas de micro e pequeno 

porte em Londrina possuem uma grande representatividade perante toda a RML. Como exemplo de 

centralidade urbana no Norte Paranaense e de sua própria RM, Londrina apresenta-se como uma grande 

aglomeração urbana polinucleada. Segundo dados do Perfil da RML (2014), recortando somente os sete 

municípios de interesse desta RM, totaliza-se uma população de 894.272, com uma taxa de urbanização 

média de 93,39% e uma receita corrente total que ultrapassa os R$ 1 bilhão e 700 milhões anuais. Somente 

o município de Londrina concentra cerca de 65% destes valores, possuindo polos de transporte 

(rodoviária e aeroporto) e exercendo enorme papel de atração. Não é diferente em termos de 

movimentação de fluxos econômicos e demográficos.  

Aprofundando o debate acerca da influência das MPE’s varejistas na dinâmica socioespacial de 

Londrina, a Figura 4 demonstra alguns exemplos de possíveis centralidades nos subdistritos da 

aglomeração urbana deste município – a partir de diferentes níveis de concentração das MPE’s estudadas. 

Correlacionando a relevância territorial e econômica do município com a presença concentrada 

– e ao mesmo tempo dispersa – das MPE’s varejistas, lembra-se que o capital necessita se reproduzir, e 

como o consumo se concentra nas cidades, há uma tendência à especialização do comércio varejista, 

centralizações e concentração destas empresas (CLEPS, 2004). Surgem então possibilidades e novos 

espaços para a produção e reprodução comercial, aliada à produção material do espaço intra e inter-

urbana. 

Pode ser percebida, portanto, a relação da urbanização com o surgimento de novas formas e 

equipamentos comerciais, assim como com o fortalecimento de concentrações e diversas centralidades 

do comércio varejista, por meio da expansão da malha urbana e do crescimento demográfico.  A discussão 

acerca de reestruturações urbanas e novas centralidades é frequente no interior da literatura acadêmica 

deste segmento, e envolve aspectos não só espaciais, como também sociais e econômicos. De acordo 

com Beidack e Fresca (2011), o importante é compreender que as centralidades englobam certa 

concentração de atividades necessárias ao modo de vida urbano, impondo a noção de força e poder (seja 

da esfera pública ou privada).  
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Figura 4 – Mapa de possíveis centralidades urbanas a partir da concentração de pequenos comércios 

varejistas – 2010. 
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Lefèbvre (1999) inclui a dialética como fator essencial das centralidades, que podem ser 

entendidas como eternamente em movimento e transformação - se criando e destruindo - para renascer 

em novas localidades. Assim surge o termo “policentralidade” (LEFÈBVRE, 1999), que pode ser visto a 

partir do espalhamento dos estabelecimentos comerciais ao longo da malha urbana, na constituição de 

diferentes centros de atração com grande influência comercial. 

Segundo Feres (2010), a consolidação de diferentes centralidades comerciais é fruto de diversos 

agentes sociais que influenciam na localização e relocalização do comércio, fluxos de pessoas e serviços; 

assim como da estrutura citadina como um todo. É parte integrante da promoção aos fluxos do capital 

no interior do aglomerado urbano. Nesta perspectiva, o espaço deve ser tratado como materialidade 

social e lócus da reprodução das relações sociais de produção e do próprio processo de reprodução 

socioespacial (SANTOS e SILVEIRA, 2008). 

 De acordo com Correa (2003), o estudo da metamorfose socioespacial urbana pode ser melhor 

compreendido pela propagação de subcentros comerciais que objetivam a ampliação da acumulação 

capitalista. Estas novas áreas, de maioria periférica, tornam-se polos de atração das classes e do comércio 

que as atende. “O comércio, na tentativa de atender aos anseios da população acaba representando um 

papel similar ao centro” (FERES, 2010, p. 3). O comércio assume papel determinante nestes subcentros, 

tanto para sua própria reprodução quanto para o atendimento da população de entorno em suas 

necessidades básicas. 

 No caso de Londrina, as centralidades expostas na Figura 4 exercem um importante fator de 

atração e concentração de atividades comerciais, que servem as áreas residenciais de seus entornos e 

constroem com elas uma relação de complementaridade. A Tabela 3 esclarece as porcentagens de MPE’s 

que se concentram nos setores censitários em diferentes níveis, de acordo com os exemplos da Figura 4: 

 

Tabela 3 – Níveis de concentração das MPE’s varejistas nas possíveis centralidades urbanas em 

Londrina/PR – 2010. 

Possíveis centralidades por 
quantidade de MPE’s 

Quantidade de 
MPE’s nas 

centralidades 

% das MPE’s de 
Londrina nas 
centralidades 

Quantidade de 
setores 

censitários nas 
centralidades 

1º - Setores com cinco ou mais 2390 76,3 206 

2º - Setores com dez ou mais 1537 49,1 75 

3º - Setores com quinze ou 
mais 

1025 32,7 31 

4º - Setores com vinte ou mais 810 25,9 18 

Fonte: IBGE; CNEFE (2010). 

Tais dados reforçam a perspectiva de atração e concentração de tais estabelecimentos em diversos 

pontos do espaço urbano, além da relevância que tais centralidades comerciais varejistas podem 
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representar para os habitantes de Londrina e seu aglomerado urbano. Ressalta-se que, dos maiores aos 

menores pontos de concentração de MPE’s varejistas, estas centralidades reúnem uma significativa 

parcela destes estabelecimentos presentes na cidade (a menor taxa é acima de 25% das MPE’s, presentes 

nos setores com vinte ou mais destes estabelecimentos) – ampliando sua influência à toda a malha urbana 

conurbada – e, contemporaneamente, em estado de metropolização. 

O espaço urbano atual – metropolizado, que se caracteriza por ser um aglomerado 

multicentralizado, complexo, dinâmico e de difícil delimitação – tem, em seus fluxos, expansões e na 

formação contínua de novas centralidades comerciais, um aspecto marcante em sua própria reprodução 

(social e econômica). Inserida em uma nova fase de modernização capitalista, pautada pelas inovações 

tecnológicas e liberalização econômica, a metropolização é um processo de transformação do espaço 

urbano (MOURA, 2013). 

Tais mudanças ficam marcadas na configuração espacial urbana através de características 

metropolitanas que se afirmam em malhas urbanas mais extensas e dispersas. As aglomerações se 

expandem, se concentram e com elas concentram os fluxos de pessoas, mercadorias e informações: 

Longe de apenas reforçar aglomerações singulares, a metropolização passa a engendrar novas 
morfologias urbanas, muito mais articuladas e densas, ao mesmo tempo descontínuas, dispersas, 
sem limites precisos. Sustenta a ampliação geográfica do processo de acumulação, que fez com 
que a dispersão pelas empresas de seus processos produtivos, filiais e fornecedores tornasse as 
aglomerações metropolitanas as localizações mais capazes a oferecer as condições requeridas à 
valorização do capital (MOURA, 2013, p. 30). 

 

 É uma verdadeira transformação qualitativa, com mudanças de estrutura, forma e função do 

espaço urbano metropolizado. Segundo Moura (2013), este novo espaço possui limites dinâmicos e 

difusos; apresentando-se em processo de fragmentação territorial e segregação socioespacial. Emergem 

inúmeras cidades conurbadas com polinucleação e intensas redes de fluxos; o crescimento demográfico 

cresce e intensificam-se os movimentos pendulares. São muitas características que pode-se encontrar na 

aglomeração urbana conurbada de Londrina-PR, que exerce uma influência marcante sobre as cidades de 

seu entorno, mas, ao mesmo tempo, apresenta algumas complexidades em seus limites, fluxos e estruturas 

metropolizadas.  

 A produção territorial do espaço/aglomerado urbano ultrapassa os limites da cidade, ao longo de 

seus eixos viários e de sua conurbação com cidades próximas. Lévy (1986) discute que as novas 

centralidades intra e inter-urbanas são resultantes de escolhas da sociedade: 

A cidade é um sistema cuja lógica repousa sobre a troca entre os diferentes tipos de valor 
(econômico, sociológico, político, psicológico) produzidos na sociedade. O equivalente geral 
espacial é aqui a centralidade, paga em diferentes valores e retransformada, em seguida, nesses 
valores não espaciais. A concorrência entre habitações, indústrias, escritórios, comércios... é um 
exemplo de troca de valor da centralidade (p. 56). 

 

Sendo as centralidades escolhas sociais, dotadas de amplo valor espacial - que posteriormente se 

transforma em outros valores - pode-se entender que as decisões que determinam as suas formações não 
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são ao acaso, e sim ocorrem em diferentes escalas e esferas de poder. Para que as atividades comerciais 

ocorram e se reproduzam, é necessário que no meio urbano haja uma infraestrutura econômica e social 

condizente, como afirma Cano (2010, p. 10) “[...] exige a modernização – ainda que parcial – da 

infraestrutura local, o nível de formação técnica e educacional do trabalho, as condições de saúde pública, 

etc.”. 

 Estas estruturas (CGP) possibilitarão a superação de barreiras, e assim o capital mercantil tenderá 

à transformação em conjunto com o meio urbano, se expandindo, ramificando e diversificando. Novas 

formas do capital comercial, principalmente das atividades econômicas varejistas, podem significar um 

progresso material da sociedade urbana, incentivando novos fluxos, geração colossal de empregos, a 

melhoria das condições gerais de produção e da infraestrutura urbana como um todo (transportes, 

habitação e saneamento).  

Descentralizações e recentralizações são criadas a partir de novas concentrações de 

estabelecimentos comerciais, dividindo e conduzindo os fluxos às novas áreas, alterando constantemente 

sua dinâmica e beneficiando diferentes núcleos habitacionais. Isto pode ser alcançado a partir da 

ocupação, concentração e dinamização de novos/velhos espaços da cidade por estas atividades 

comerciais, especialmente nas áreas periféricas, aonde grande parte da população foi excluída pela 

acelerada urbanização.  

Dessa maneira, evidenciam-se como requisitos essenciais para as MPE’s a implantação e 

manutenção de estruturas que funcionem como condição para a sua produção; assim como a formulação 

de políticas públicas efetivas, em que o Estado assuma o papel de promotor e facilitador da diversidade 

no meio urbano através da reprodução de diferentes formas econômicas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A convergência entre conceitos, metodologias e dados expostos neste trabalho, e suas 

potencialidades para o estudo da influência das MPE’s em Londrina e região, torna-se um possível 

instrumento de análise para o entendimento da inserção destas empresas na economia urbana 

contemporânea, e sua influência na diversificação das atividades da cidade e no espaço citadino como um 

todo. 

Como exposto, o meio urbano tem uma representação preponderante na geração de empregos 

formais, geração de renda e consequentemente produção e reprodução econômica. Dentro deste 

contexto, as MPE’s ligadas às atividades de comércio varejista possuem uma representatividade 

significativa. Caracterizam-se como fundamentais para momentos de reestruturação econômica pelos 

quais passa o capital globalizado. 
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Os mapas elaborados a partir de dados do CNEFE (2010) demonstram que estas empresas são 

influenciadas positivamente pelo meio urbano, aglomerando-se, distribuindo-se por este espaço e 

contribuindo para a diversificação das atividades na cidade. A diversidade urbana, caracterizada enquanto 

inevitável para a vida nas cidades se fortalecem quando atividades econômicas de diferentes ramos 

encontram, no meio construído, condições para a sua (re)produção e da vida social nas cidades.  

Melhores condições materiais no meio urbano – as condições gerais de produção – podem 

contribuir para a conexão entre diferentes regiões de uma cidade e para os diferentes fluxos 

metropolitanos. As CGP ganham importância enquanto base material necessária também à produção 

capitalista, especialmente a que se realiza e depende da cidade e do urbano como modo de vida. 

Proporcionam então a consolidação das MPE’s nas economias urbanas e consequentemente na geração 

de diversidade das cidades, sendo estes processos de encadeamento próprios a cada realidade em que se 

inserem. 

No caso de Londrina e seus municípios de entorno, o presente estado de metropolização é uma 

possibilidade concreta, visto que diferentes centralidades econômicas, a partir das MPE’s varejistas, se 

apresentam como dinamizadoras do espaço urbano, influenciando amplamente as formas e fluxos 

socioeconômicos ao seu alcance, tanto no ambiente intra como inter-urbano.  
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A EXPANSÃO PERIURBANA NO 
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ – O CASO DAS 
CHÁCARAS DE RECREIO NOS BAIRROS 

RURAIS DO POSTE E CAXAMBÚ 
 

Tamires Regina Rocha102;  Rosangela Ap. de Medeiros Hespanhol103; 
Alan da Silva Vinhaes104 

 

 

INTRODUÇÃO 

O mundo rural tem sofrido significativas alterações em seu conteúdo. Tais transformações 

promovem um espaço diferenciado em relação aos usos do solo e não há dúvidas de que vivemos um 

período que se caracteriza pela intensa influência do processo de urbanização sobre o espaço rural, 

caracterizando a periurbanização. Sendo assim, se no passado a utilização das atividades que 

caracterizavam o espaço rural e o urbano poderiam ser aplicadas como uma forma de diferenciá-los, hoje, 

o meio rural deixou de ser o local exclusivo das atividades agrícolas – se é que foi um dia - incorporando 

intensivamente "novas" funções ditas urbanas. 

Nesse intuito, o trabalho tem como objetivo principal analisar a formação dos espaços 

periurbanos no município de Jundiaí, considerando os Bairros Rurais do Poste e Caxambú, partindo da 

lógica que a ocorrência deste processo se deu em virtude da urbanização difusa, que se intensificou no 

município a partir da década de 1980, proporcionada pela dispersão das formas urbanas na cidade. 

O município de Jundiaí possui localização privilegiada (Figura 1) estando situada entre as regiões 

metropolitanas de Campinas e São Paulo, além de ser cortada por duas vias de acesso consideradas como 

as mais importantes do país (Rodovia Anhanguera e Bandeirantes). Sua economia é estruturada nos 

setores industrial, de comércio e serviços e agropecuários. 

            Em 2015, segundo o IBGE, o município possuía o 5º maior PIB industrial do Estado de São 

Paulo e o 7º maior PIB em prestação de serviços e comércio. Apesar dessa importância do setor industrial 

e de comércio e serviços, a agricultura e o espaço rural tiveram e ainda tem importância fundamental no 

processo de formação e consolidação do município, sendo conhecido nacionalmente como a capital da 

uva e do morango. 

 
102 Graduanda em Geografia, FCT-UNESP - Presidente Prudente, tamiresrerocha@hotmail.com  
103 Profa.Dra. em Geografia, FCT-UNESP- Presidente Prudente, medeiroshespanhol@gmail.com  
104 Graduando em Geografia, FCT-UNESP – Presidente Prudente, asvinhaes2013@gmail.com 

mailto:tamiresrerocha@hotmail.com
mailto:medeiroshespanhol@gmail.com
mailto:asvinhaes2013@gmail.com


 

 
445 

Figura 1. Localização da Microrregião Geográfica de Jundiaí – SP. 

 

 

Em virtude da sua proximidade com Campinas e São Paulo, houve, nos últimos tempos, a 

proliferação de condomínios residenciais fechados e de chácaras de recreio. Tendo em vista essas 

mudanças no uso do solo, que a pesquisa focou na análise nas chácaras de recreio presentes nos bairros 

mencionados no município de Jundiaí, com o objetivo de verificar a importância dessas propriedades 

rurais em um espaço de expansão periurbana.  

O texto se encontra estruturado em três seções, além da introdução, materiais e métodos, 

considerações finais e das referências. Na primeira seção, há uma breve abordagem teórica do processo 

de urbanização difusa no município de Jundiaí; na segunda, se aborda a expansão periurbana no 

município de Jundiaí, considerando os Bairros Rurais do Poste e Caxambú e por fim, na terceira, é 

enfatizado a análise das chácaras de recreio localizadas nos bairros mencionados, com o objetivo de 

verificar a importância dessas propriedades rurais em espaço de expansão periurbana.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para se alcançar o objetivo delineado na pesquisa, foram realizadas as seguintes etapas: a) 

levantamento bibliográfico, seleção e leituras de textos (livros, artigos científicos, dissertações e teses etc.) 

na internet e na biblioteca da FCT - UNESP a partir dos temas urbanização difusa, espaços periurbanos 

e referentes ao município de Jundiaí; b) pesquisa empírica, com elaboração e aplicação de roteiro de 

entrevista, com proprietários de chácaras de recreio que se localizam na área de estudo, c) sistematização 

e análise dos dados empíricos com base nas reflexões teóricas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O município de Jundiaí em um contexto de urbanização difusa 

Ao analisarmos o crescimento urbano brasileiro e mundial, observamos que o mesmo alcançou 

níveis elevados, levando as cidades a expandirem seus limites físicos sobre o espaço rural, o qual possui 

identidade própria, modo de vida e organização econômica distintos do espaço urbano. 

De acordo España (1991), tal processo tem como consequência a integração do espaço rural com 

o espaço urbano e pode ocorrer por meio de duas etapas: 1) crescimento compacto, em forma de anéis 

concêntricos, invadindo os espaços mais próximos, integrando-os à economia urbana; e 2) urbanização 

de áreas mais distantes (dezenas de quilômetros). A essa segunda forma de urbanização denominamos 

de difusa ou dispersa. 

Segundo Entrena Durán (2003, p. 52), urbanização difusa pode ser definida, como um fenômeno 

caracterizado pela dispersão da população urbana pelo território, inclusive sobre as áreas rurais, sem que 

exista vínculo algum dessas pessoas com as atividades agrícolas.  

Langenbuch acrescenta que a urbanização difusa:  

[...] implica na reversão de fluxos de pessoas e atividades econômicas, antes tendentes a 
se dirigir prioritariamente às grandes cidades, mas que de certo tempo para cá, tendem 
a uma movimentação predominante em sentido oposto. Nessa “saída” das grandes 
cidades, os habitantes e as unidades de atividade econômica de caráter urbano fixam-se 
novamente, variando muito a natureza do lugar de destino com relação à grande cidade 
de origem. [...] (LANGENBUCH, 1999, p.39).  

 

De acordo com Entrena Durán (2003), as principais causas da urbanização difusa estão 

relacionadas:   

a) à disponibilidade de solo, que está condicionada às normativas políticas, às condições 
socioeconômicas e à preferência pela ocupação do solo em vez de seu cultivo agrícola 
(sobretudo, baseada na especulação imobiliária); b) ao avanço dos meios de locomoção, 
que visa melhoria nas infraestruturas viárias e meios de transporte, que permitem o 
deslocamento diário entre a residência e o local de trabalho, e vice-versa, bem como 
viagens às zonas rurais nos finais de semana e feriados (obviamente beneficiadas 
também pelas condições socioeconômicas); c) à extensão das comodidades urbanas 
(eletricidade, telefone, água encanada) nas áreas rurais, favorecendo a ocupação de áreas 
periurbanas distantes; d) às novas tecnologias de comunicação, como a telefonia móvel 
e o uso da internet, que, permitem a realização, em casa, de tarefas que antes 
necessitavam da presença física das pessoas (compras, trabalho). Nesse sentido, 
ocorreram grandes mudanças no espaço urbano ao longo do tempo, incluindo a 
“independência” das áreas periféricas em relação ao centro. (ENTRENA DURÁN, 
2003, p. 64-65). 

Ao analisarmos o espaço rural no município de Jundiaí, observamos que este tem apresentado 

diferentes características que se mesclam com os conteúdos urbanos.   

Segundo Spósito (2004), o processo de urbanização difusa tem proporcionado uma realidade 

territorial complexa, devido à localização que o município de Jundiaí está inserido – localizado nas 
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proximidades de dois importantes centros urbanos e consumidores: Região Metropolitana de São Paulo 

e Campinas, além do acesso privilegiado às principais vias de circulação: Via Anhanguera e Rodovia dos 

Bandeirantes.  Portanto, um meio regional altamente urbanizado e industrializado, estando próximo aos 

processos ocorridos no âmbito da urbanização difusa. 

Para essa autora (2004), alguns municípios, como Jundiaí, por exemplo, estão situados numa área 

de espraiamento da metrópole que, somados a outros temas, como é caso da intensa especulação 

imobiliária, do surgimento de condomínios irregulares e de alto padrão e a mercantilização da paisagem 

rural ainda predominante em algumas áreas, adquirem novas conformações urbanas. 

Spósito (2004) ainda ressalta que a expansão dos espaços urbanos sobre as áreas rurais no 

município de Jundiaí ocorreu em virtude da forte atuação do processo de urbanização difusa, 

intensificado a partir da década de 1980, sendo que, os investimentos públicos realizados pelo poder 

público municipal que levaram à urbanização com essa caraterística. Pode-se destacar, por exemplo, 

investimentos em vias de acesso, porém, já com o intuito dessas áreas se tornarem um centro de atração 

para o mercado imobiliário. Dessa maneira, abre-se espaço para os grandes condomínios fechados de 

classe média e alta, loteamentos de moradia popular, além de disputas causadas pela presença de unidades 

industriais e de comércio, além de infraestruturas de vários tipos, que vão reduzindo o espaço agrícola, e 

ocupando as melhores terras que, por sua vez, são valorizadas. 

A Figura 2 demonstra o aumento significativo do tecido urbano do município no período de 

1940-2010. 

 

Figura 2. Expansão urbana no município de Jundiaí 1940-2010. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Jundiaí. Disponível em:  http://www.jundiai.sp.gov.br/cidade. Acesso 
em: 28/06/2018. 

 

 Sendo assim, através da análise da Figura 2, uma das características presentes é a descontinuidade 

territorial, em que, essa característica atual do processo proporciona uma cidade cada vez mais dispersa, 

assim como também, fragmentação da cidade e intensificação da circulação.  

Para Whitacker (2006, p. 41), tais aspectos configuram o rompimento do clássico modelo de 

cidade contínua ou concentrada. A partir do processo de produção do espaço urbano – constituição de 

novas morfologias – e tendências da urbanização contemporânea. 

Deste modo, Noronha e Hespanhol (2008) expõem que o processo de urbanização difusa implica 

no surgimento de espaços periurbanos, que resultam em tensões, conflitos e também na exclusividade. 

Assim a formação desses espaços no município de Jundiaí tem apresentado conteúdos e significados 

distintos, que serão apresentados na próxima seção.  

 

A expansão periurbana no município de Jundiaí – o caso dos Bairros Rurais do Poste e Caxambú 

  Com a modernização das atividades em todos os setores da economia, inclusive no setor agrícola, 

os espaços foram se tornando cada vez mais competitivos e as cidades foram expandindo seus limites em 

direção às áreas mais afastadas do centro. Esse processo se deu com a difusão dos tipos de uso do solo, 

construções e hábitos citadinos em espaços rurais, tornando a relação campo-cidade bem mais complexa.   

  Desse modo, torna-se, cada vez mais difícil, a tarefa de delimitar tais espaços, pois, as atividades 

desenvolvidas tanto no campo como na cidade se confundem, perdendo as características especificas que 

possuíam anteriormente, em que no campo eram desenvolvidas prioritariamente atividades ligadas à 

agricultura e pecuária, e na cidade as atividades relacionadas com a indústria, o comércio e os serviços. 

  A partir da infraestrutura montada em volta dos centros urbanos, como o melhoramento das vias 

de circulação, se proporciona a constituição dos espaços periurbanos que atraem a população de classe 

média e alta, que impulsionada pela propaganda de viver melhor próximo a natureza, busca nesses 

espaços fixar suas residências ou se aproveitar dessa proximidade com a natureza, se instalando nessas 

áreas nos fins de semana ou feriados. 

Portanto, as áreas periurbanas são muito mais complexas do que se pensa, pois, o espaço está em 

constante movimento mantendo relações políticas, culturais e socioeconômicas constantes com a cidade 

e o campo.  

  Em uma tentativa de solucionar a questão da delimitação do rural, Entrena Durán (2003, p. 57-

58) lembra que a Comissão Europeia estabeleceu cinco tipologias para os espaços rurais, conforme ilustra 

a Figura 3. Dentre eles, o autor considera que os espaços rurais 1; 2 e 3 como sendo aqueles que já são 

periurbanizados ou estão em processo de periurbanização, enquanto 4 e 5 são espaços rurais 

propriamente ditos. 

http://www.jundiai.sp.gov.br/planejamento
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O que ocorre no espaço periurbano é a transformação na dinâmica da economia rural, baseada 

fundamentalmente na agricultura, em economia urbana, baseada na indústria e nos serviços. Portanto, 

esse espaço pode ser considerado como continuum urbano ou rural-urbano. (PEREIRA, 2013). 

Outra característica importante dos espaços periurbanos é o turismo rural, sendo uma das funções 

produtivas das áreas rurais e considerado capaz de promover o desenvolvimento rural.  

De acordo com Graziano da Silva (1996), o turismo no meio rural consiste em atividades de lazer 

realizadas no meio rural e abrange diversas modalidades: turismo rural, turismo ecológico ou ecoturismo, 

turismo de aventura e turismo cultural.  

nesse conceito incluem-se os spas rurais, parques naturais, as caminhadas, as visitas a 
parentes e amigos, visitas a museus, igrejas, monumentos e construções históricas, as 
visitas às paisagens cênicas e a ambientes naturais, a gastronomia regional, hotéis-
fazenda, fazendas-hotel, esportes ligados à natureza, pesque-pagues, segundas 
residências e condomínios rurais de segunda moradia (GRAZIANO DA SILVA, 1996, 
p. 32). 

 

Figura 3. Tipologias dos espaços rurais. 
 

 

Fonte: Dados da Comissão Europeia EUROPA, 2000 apud ENTRENA DURÁN (2003, p.57-58). 

 



 

 
450 

Dentre estas atividades incrementadas nos espaços periurbanos, o lazer tem forte influência no 

município de Jundiaí (por meio dos pesque-pague, haras, hotéis fazenda e chácaras de recreio), que, além 

de proporcionar novas oportunidades de empregos, como é o caso de caseiros, nas chácaras de recreio, 

favorece uma interação de “afinidade” maior com a natureza, para aquelas pessoas que buscam qualidade 

de vida e descanso, principalmente nos finais de semana, distanciando-se das conturbações presentes nas 

grandes cidades.   

  O Bairro Rural do Poste de acordo com dados da Prefeitura Municipal e do IBGE, é considerado 

um dos mais distantes do centro da cidade, além disso, constitui-se numa área do município, em que há 

um intenso trânsito de veículos, principalmente porque o bairro encontra-se entre os limites municipais 

de Jundiaí e Itupeva. Em virtude de sua situação, há a circulação no bairro de um intenso fluxo de veículos 

e de pessoas, já que nesta área é possível encurtar a distância de 4 km de um município ao outro. Além 

de que, ao longo das margens da Avenida da Uva, existem diversos estabelecimentos de lazer, que são 

demonstrados na Figura 4, como chácaras de recreio (para locação ou segunda-residência), restaurantes, 

clubes de associações (funcionários públicos, engenheiros, bancários), Centro de Equitação, Hotel Resort 

Let’s Dog, etc, que promovem um grande atrativo sobre a população do município e região, 

principalmente nos finais de semana e feriados. 

Figura 4. Exemplos de estabelecimentos no Bairro Rural do Poste. 

 

Fonte: Tamires Regina Rocha, 2018. 

Já no Bairro Rural do Caxambú, tendo como referência o Plano Municipal de Turismo de Jundiaí 

(2016), a atividade turística tem ganhado importância no contexto municipal. 
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Atualmente, a região do Bairro Rural do Caxambu concentra um representativo fluxo 
de visitantes, em especial aos finais de semana. Conforme pesquisa realizada pela 
Diretoria de Turismo, em parceria com o curso de turismo da Universidade Paulista – 
Campus Jundiaí, todos os finais de semana, mais de 3,5 mil turistas circulam por esta 
região do município. O conjunto de bairros da região do Caxambu, formados pelo 
próprio bairro do Caxambu, Toca, Roseira, Colônia e adjacências, concentra mais de 30 
atrativos turísticos da cidade, em sua maioria vinculados ao segmento de turismo rural 
(chácaras de recreio) e gastronômico (PLANO MUNICIPAL DE TURISMO DE 
JUNDIAÍ, 2016, p. 9-10).  

O Bairro é cercado por diversos estabelecimentos (Figura 5), demostrando a heterogeneidade do 

uso do solo, caracterizando a área como periurbana. Entre esses estabelecimentos estão as chácaras de 

recreio (locação e segunda residência), restaurantes, igrejas, adegas, Casa de Jardinagem, Cervejaria 

Artesanal, Hotel Fazenda, indústrias, tendo como destaque a Indústria de Vinho Humberto Cereser, 

indústrias artesanais (principalmente na produção de vinhos) e até um Museu do Vinho.  

Figura 5. Exemplos de estabelecimentos no Bairro Rural do Caxambú. 

 

             Fonte: Tamires Regina Rocha, 2018. 

Esses estabelecimentos proporcionam novas oportunidades de empregos, como o trabalho em 

indústrias artesanais, adegas etc. Além de oferecer uma melhor qualidade de vida à população, que busca 

um maior contato com a natureza, principalmente nos finais de semana, de modo a descansar das 

perturbações do dia a dia na cidade 

Outro aspecto importante encontrado no Bairro Rural do Caxambú são os condomínios fechados 

de classe média e alta, originados a partir da urbanização dispersa ocorrida no município na década de 

1980, como já explicado anteriormente. A proximidade com o núcleo urbano, a facilidade de locomoção, 
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a busca por tranquilidade, relacionada com a proximidade com a natureza, são fatores que explicam a 

formação destes condomínios. Além dos condomínios fechados de classe média e alta, também surgem 

os loteamentos irregulares, devido à urbanização acelerada mal planejada, sendo destinados às famílias 

que procuram terrenos mais baratos ou mesmo o aluguel de casas para moradia.  

Na sequência, será abordada as análises das entrevistas realizadas com os responsáveis pelas 

chácaras de lazer nessas áreas de transição rural-urbana no município de Jundiaí, considerando os Bairros 

Rurais do Poste e Caxambú.  

 

O espaço periurbano no município de Jundiaí – análise das chácaras de recreio nos Bairros 

Rurais do Poste e Caxambú 

 

A busca por locais mais atrativos para se habitar é tendência no mundo ocidental. Moradias 

localizadas mais próximas da natureza e distantes do stress das grandes cidades é uma opção facilitada 

pela melhoria das condições de locomoção e pelo desenvolvimento dos meios de comunicação e 

transporte. Essa é a situação das grandes cidades no Brasil, principalmente as que se situam mais próximas 

às Regiões Metropolitanas de São Paulo e de Campinas. 

De acordo com Fanelli (2014): 

Com a forte infraestrutura rodoviária facilitando a acessibilidades, a relação espaço-
tempo se inverte, e a distância deixa de ser um problema para os deslocamentos diários 
entre o centro e os bairros mais afastados, deslocamentos intercidades e 
intermetrópoles, seja para o acesso aos equipamentos de educação, de consumo e 
serviços, seja para a busca de opções de moradia ou de trabalho. Portanto, a procura 
pelo menor tempo de deslocamento torna-se prioridade para a população e para as 
atividades produtivas, fragmentando as manchas urbanas ao longo do território ao 
longo do território de Jundiaí. (FANELLI, 2014, p. 48) 

Sendo assim, nessa seção será abordado as análises realizadas a partir das entrevistas feitas com 

os responsáveis das chácaras de lazer que se encontram situadas nessas áreas de transição rural-urbana 

no município de Jundiaí, considerando os Bairros Rurais do Poste e Caxambú. 

A pesquisa de campo foi fundamental para estabelecer o primeiro contato com os proprietários 

das chácaras de recreio, de modo a identificar, analisar e compreender a dinâmica espacial das 

propriedades localizadas numa região próxima da cidade. 

Primeiramente constatamos o tamanho médio das referidas chácaras de recreio, que nos dois 

bairros pesquisados, variaram de 600m² a 1.000m², como demonstram a Tabela 1. 
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Tabela 1. Tamanho das chácaras de recreio nos Bairros Rurais do Poste e Caxambú. 

Fonte: 

Tamires 

Regina 

Rocha, 

2018. 

Em cada bairro foi visitada três (3) propriedades rurais, totalizando seis (6). A escolha dessas 

chácaras se deu em virtude da disponibilidade do proprietário em fornecer a entrevista, já que as famílias 

não residem na propriedade rural, dificultando o contato, apenas em uma chácara no Bairro Rural do 

Caxambú o proprietário reside no local.  Além disso, vale ressaltar que em quatro (4) chácaras haviam 

famílias desenvolvendo o cultivo de hortaliças, deste modo foram realizadas entrevistas com o chefe da 

família. 

De acordo com as entrevistas realizadas, se verificou a dependência dos proprietários das chácaras 

de recreio em relação à cidade, pois cinco (5) dos entrevistados concebe a propriedade apenas como um 

espaço de lazer e tranquilidade para a família, porém, em relação a renda monetária, o trabalho exercido 

na cidade é de total importância para o orçamento familiar.  

Dos seis (6) entrevistados, cinco (5) proprietários não residem na propriedade. Em geral, os 

proprietários moram na cidade e exercem outra atividade (metalúrgico, funcionário público, engenheiro) 

que é responsável pela renda monetária da família. A propriedade, neste sentido, torna-se somente uma 

segunda- residência, utilizada nos finais de semana e feriados, sendo frequentada pelos familiares e 

amigos. Algumas propriedades são alugadas, podendo se tornar uma forma de completar a renda 

monetária da família. Apenas em uma (1) propriedade no Bairro Rural do Poste conta com a presença de 

caseiro, que inclusive é amigo da família, e reside no local durante a semana de modo a tomar conta da 

propriedade.  

De acordo com a grande parte das entrevistas realizadas em ambos os bairros, foi possível 

observar que a propriedade rural, que é bastante pequena, representa muito mais um passatempo e local 

de lazer para a família do que de realização de atividades produtivas com fins monetários. Por isso, como 

é possível observar na Foto 1 e 2, conserva-se na propriedade uma casa e equipamentos de lazer, tais 

como piscina, churrasqueira, etc. Inclusive a renda monetária obtida com o aluguel das chácaras, segundo 

seus proprietários, não é “confiável”, pois há períodos do ano, como no inverno, em que a busca para a 

locação é muito baixa, prejudicando o orçamento familiar, caso esta fosse a única fonte de renda 

monetária.  

 

Bairro Rural do 

Caxambú 

Tamanho das 

Propriedades Rurais 

Bairro Rural do 

Poste 

Tamanho 

das 

Propriedades 

Rurais 

Propriedade Rural 1 600 m² Propriedade Rural 1 600 m² 

Propriedade Rural 2 800 m² Propriedade Rural 2 600 m ² 

Propriedade Rural 3 1000 m² Propriedade Rural 3 1000 m² 
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Foto 1. Chácara no Bairro Rural do Caxambú. 

 

Fonte: Tamires Regina Rocha, 2018. 

 

Foto 2. Chácara no Bairro Rural do Poste. 

 

Fonte: Tamires Regina Rocha, 2018. 

A proximidade da propriedade com a área urbana foi considerada como uma vantagem para os 

entrevistados, tendo em vista a facilidade de locomoção e economia de combustível, tanto para os que 

nelas residem e se deslocam para a cidade em busca de produtos, serviços e trabalho, quanto para aqueles 

que alugam a propriedade em finais de semana e feriados. 

Apesar desta vantagem indicada, os proprietários do Bairro Rural do Poste reclamaram que a 

proximidade da área rural com a urbana tem causado problemas em relação à segurança. Nas três (3) 

propriedades rurais analisadas no bairro houve a reclamação pelo aumento no número de furtos 

registrados nos últimos anos. A grande maioria dos relatos está relacionada ao furto de frutas, verduras e 

até mesmo de materiais de valor, como o de uma televisão. Deste modo, o proprietário decidiu colocar 
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um caseiro (amigo da família) para tomar conta da propriedade durante a semana, e afirma que a 

proximidade com a cidade só traz desvantagens.  

No Bairro Rural do Caxambú os proprietários afirmaram não ter problemas em relação a furtos 

mesmo não morando na propriedade, e o que reside disse que, apesar de a propriedade fazer limite com 

o perímetro urbano, só houve ocorrência de furto uma vez, porém ele não residia nela. Segundo os 

entrevistados, a implantação de um posto da Polícia Militar no bairro foi de total importância para manter 

a tranquilidade.  

Foi constatado em cinco (5) propriedades a prática da agricultura periurbana, predominando o 

plantio de árvores frutíferas, a horticultura e o cultivo da mandioca, porém, para o próprio consumo, 

pois, segundo os proprietários entrevistados, a renda gerada é muito baixa, destinando-se ao 

autoconsumo.  Apenas um (1) proprietário do Bairro Rural do Caxambú, afirmou vender verduras para 

os vizinhos mais próximos. Porém, o lazer é considerado mais importante para as famílias, a busca por 

tranquilidade e o contato com a natureza que proporciona melhor qualidade de vida são fatores principais 

para a compra da propriedade, ou, em alguns casos, o aluguel realizado nos fins de semana para 

complementar a renda familiar.  

Nas Fotos 3 e 4 é possível observar o cultivo de hortaliças em duas propriedades visitadas, sendo 

uma no Bairro Rural do Poste e outra no Bairro Rural do Caxambú. 

 

          Foto 3. Plantação de hortaliças – Bairro Rural do Caxambú. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

Fonte: Tamires Regina Rocha, 2018. 

 

 

 



 

 
456 

           Foto 4. Horta em chácara no Bairro Rural do Poste. 

 

Fonte: Tamires Regina Rocha, 2018. 

Percebemos que a proximidade com a cidade é um fator importante na determinação das 

características dessas propriedades, inclusive porque o dinamismo dessa área está ligado à presença da 

cidade. 

Por fim, ao estudar o espaço periurbano, percebemos que é importante analisar tanto as 

influências urbanas quanto as rurais. Em nossa área de estudo, apesar da influência urbana, a rural se 

mantem devido à presença de propriedades como as chácaras de lazer e demais propriedades rurais. Em 

relação as chácaras de recreio, a atividade agrícola se restringe à produção para o autoconsumo. Para os 

proprietários que residem na área urbana, a cidade é vista como o lugar de moradia, trabalho e consumo, 

enquanto o campo representa o lugar do lazer e da tranquilidade, em que muitos pretendem residir após 

se aposentarem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As dinâmicas proporcionadas pelo espaço periurbano a partir da análise do processo de 

urbanização difusa, que se intensificou na década de 1980 no município de Jundiaí, fez com que houvesse 

um avanço das áreas urbanas sobre as áreas rurais. Sendo assim, a tarefa de delimitar o espaço rural e 

urbano se torna cada vez mais complexa. 

Ao analisarmos os Bairros do Poste e Caxambú, foi percebido a existência de um “novo rural”, 

pois não é possível compreender estes bairros considerando apenas as atividades agrícolas. É neste 

aspecto que a “nova ruralidade” se expressa, principalmente com relação à valorização do modo de vida 

que, por sua vez, está relacionado ao contato com a natureza (a paisagem rural), algo que se torna objeto 

de “desejo” dos citadinos, como ocorre nos dois Bairros Rurais pesquisados. Verifica-se a proliferação 
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de chácaras de recreio, utilizadas como segunda residência pela maior parte dos proprietários, devido à 

busca de tranquilidade, não proporcionada na cidade.  

Deste modo, dois pontos merecem ser reforçados: a) a proximidade com a malha urbana permite 

uma maior mobilidade dos proprietários entre a propriedade e a cidade (principalmente em finais de 

semana) como ocorre nos Bairros Rurais do Poste e Caxambú; b) a ida a propriedade apenas em algum 

dia durante a semana, finais de semana ou feriados não leva ao abandono total da agricultura, ocorre 

principalmente a prática da agricultura periurbana, direcionada apenas ao autoconsumo. 

Em relação ao primeiro aspecto, é relevante destacarmos os investimentos realizados pelo poder 

público municipal, por exemplo, o melhoramento das vias de acesso a esses Bairros Rurais, devido à 

atuação do mercado imobiliário. Nesse sentido, que surgem essas propriedades rurais – chácaras de 

recreio -, os condomínios fechados de classe média e alta, os loteamentos de moradia popular, além de 

unidades de indústrias e de comércio que vão reduzindo o espaço agrícola, de modo a valorizar as 

melhores terras.  

No segundo aspecto é destacado o papel da agricultura periurbana, sendo que podemos dizer que 

a prática desse cultivo ser direcionado principalmente para o autoconsumo se justifica pelo fato dos 

proprietários estarem preocupados em proporcionar o lazer para a família, em um local de ambiente 

próximo a natureza e de sossego, e não por meio da obtenção de lucros através da comercialização. 

Sendo assim, não é mais possível pensar no município de Jundiaí considerando apenas o centro 

tradicional, pois ocorreu o processo de expansão urbana sobre as áreas rurais, favorecendo os conflitos 

e tensões no uso do solo. Essa é a situação das grandes cidades do Brasil, principalmente as que se situam 

mais próximas das Regiões Metropolitanas de São Paulo e de Campinas, como é o caso de Jundiaí, devido 

ao acesso privilegiado às principais vias de circulação: Via Anhanguera e Rodovia dos Bandeirantes, 

promovendo, um meio regional altamente urbanizado e industrializado, em que, muitos desejam se 

distanciar, optando por moradias de segunda residência, no caso as chácaras de lazer.  
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INTRODUÇÃO 

As cidades capitalistas caracterizam-se por serem fragmentadas, que as tornam diferentes nas suas 

formas, tamanhos e conteúdos sociais e estruturais, originando um mosaico de diferentes áreas. As áreas 

que compõe uma cidade foram criadas em diferentes tempos, por distintos processos espaciais e de ações 

dos agentes sociais. 

Da fragmentação urbana, é possível considerar divisões econômicas e sociais do espaço. A 

econômica deriva da espacialidade das atividades econômicas, sejam elas do setor produtivo, do comércio 

ou da prestação de serviços. Já a divisão social do espaço urbano caracteriza-se em numerosas áreas 

sociais, cada uma delas com relativa homogeneidade social interna e heterogeneidade com as demais 

áreas. 

O conceito de segregação é adjetivado de diferentes formas por estudiosos das ciências humanas, 

como exemplo: social, residencial, urbana, espacial e socioespacial, sendo parte fundamental para 

entender a produção do espaço urbano. Os investimentos econômicos e as estratégias de como e onde 

morar são elementos determinantes na produção das residências. Os agentes produtores do espaço 

urbano, sejam eles os proprietários fundiários, os proprietários dos meios de produção, o Estado, os 

agentes imobiliários, assim como os grupos sociais excluídos, realizam práticas espaciais, são quem 

produzem de forma direta ou indireta, segregação na cidade. 

O presente trabalho tem o objetivo de elucidar o fenômeno de segregação residencial na cidade 

de Poços de Caldas, Minas Gerais. De acordo com Roberto Lobato Corrêa (1989), a segregação 

residencial pode ser expressa no espaço pelas diferentes classes sociais.  Essa materialização pode ser 

verificada pela diferença da capacidade de cada classe social tem de adquirir ou alugar a moradia que 

reside, enfrentando, ou não, problemas de como e onde morar. A segregação residencial é vista como 

um processo que exibe uma complexa espacialidade, pois nela estão associados diversos grupos sociais 

nos quais existem e se reproduzem socialmente sobre o espaço urbano da cidade. No Brasil, o conceito 
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segregação foi utilizado, especialmente, para compreender os processos de formação das favelas e aos 

processos de periferização dos grupos sociais mais pobres (SPOSITO, 2013). 

A segregação como processo espacial, é evidenciada de forma mais acentuada em metrópoles 

(VILLAÇA, 1998; CORRÊA, 2013; CARLOS, 2013), mas isso não significa que este fenômeno esteja 

ausente em outras escalas, como apontado por Corrêa (2013). Mesmo que em menores intensidades se 

comparada as metrópoles brasileiras, Poços de Caldas, com 152.435 habitantes (IBGE: Censo 

Demográfico, 2010), já apresenta expressiva segregação residencial.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

No intuito de embasar os resultados da pesquisa, foram feitas revisões bibliográficas acerca de 

temas como segregação socioespacial, urbanização e produção do espaço nas cidades. Estas foram 

complementadas por consultas à materiais referentes à Poços de Caldas, que abordam as questões 

históricas das formas e processos de urbanização que incidiram no local. 

Para evidenciar a expansão urbana de Poços de Caldas foi produzido um mapa (FIGURA 1), 

utilizando como base os produtos cartográficos disponibilizados pela Prefeitura de Poços de Caldas 

(1970), e imagens de satélite disponibilizadas pelo Google Earth Pro, entre os anos de 1984 e 2018. A 

edição do mapa foi feita no programa QGIS versão 2.18.14. Trabalhos de campo foram realizados com 

captura de fotografias, pois, para os estudos urbanos, são pertinentes as fotografias que registram os 

diferentes usos dos espaços das cidades, os melhoramentos na urbanização, as práticas sociais, as 

diferenças nas arquiteturas, dentre outras.   

Em Poços de Caldas é adotado o conceito de Regiões Urbanas Homogêneas (RUH’s) para as 

parcelas do espaço urbano. Conforme o Diagnóstico do Plano Diretor do município, a cidade está 

subdividida em 32 RUH’s. Este parcelamento propõe organizar as ações governamentais, no intuito de 

reduzir as desigualdades em termos de qualidades das habitações e serviços públicos; apropriar, recuperar 

e tratar áreas urbanizadas; promover articulações dos segmentos sociais; reforçar a estrutura interna das 

RUH’s; e democratizar implantações de categorias de uso, dessa forma controlando atividades 

potencialmente nocivas aos moradores (POÇOS DE CALDAS, 2006).  

No presente trabalho, as abordagens acerca das regiões da cidade foram feitas a partir das 

seguintes divisões: Centro, representada pelas RUH V, RUH VII, RUH VIII RUH IX, RUH X, RUH 

XI, RUH XIV, RUH XV e RUH XVI; Leste, representada pelas RUH XVII, RUH XVIII, RUH XIX, 

RUH XX, RUH XXI, RUH XXII, RUH XXIII, RUH XXIV, RUH XXV e RUH XXVI; Oeste, 

representada pelas RUH I, RUH II, RUH III, RUH IV, RUH VI e RUH XXVII; e Sul, representada 

pelas RUH XII e RUH XIII. Os bairros citados terão a indicação de qual RUH eles pertencem, facilitando 

o entendimento da localização no contexto do espaço urbano local.  

Para ilustrar a divisão do espaço urbano em RUH’s, outro mapa foi produzido, com os 

rendimentos domiciliares das Regiões Urbanas Homogêneas de Poços de Caldas (Figura 6). Para a 
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produção desse mapa foram utilizados dados do Censo Demográfico de 2010 do IBGE. As divisões 

foram feitas no Google Earth Pro, seguindo como padrão a relação de bairros e suas respectivas RUH’s, 

indicadas no Diagnóstico do Plano Diretor de Poços de Caldas (2006). A edição do mapa foi feita no 

programa QGIS versão 2.18.14. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Para Roberto Lobato Corrêa (1989), a cidade como objeto de estudo interessa a pesquisadores 

das ciências humanas e sociais aplicadas e também aos gestores e políticos. São nas cidades que a 

população se encontra concentrada, nelas existem os fluxos de economias diversificadas, fluxos de 

decisões políticas, mas por outro lado também são os principais ambientes dos conflitos socioespaciais, 

resultados de suas desigualdades socioeconômicas.  

O espaço de uma cidade capitalista é fragmentado, com diferentes usos justapostos entre si. Nela 

haverá o centro, concentrando atividades econômicas, de serviços e gestão, as áreas reservadas às 

indústrias, áreas de lazer, as áreas residenciais distintas para cada fração social e áreas reservadas para 

futuras expansões. Mas o espaço urbano é simultaneamente fragmentado e articulado, mantendo relações 

entre suas diferentes áreas O autor exemplifica: “no capitalismo, manifesta-se através das relações 

espaciais envolvendo a circulação de decisões e investimentos de capital, mais-valia, salários, juros, rendas, 

envolvendo ainda a pratica do poder e da ideologia” (CORRÊA, 1989, p. 8). 

O espaço urbano também deve ser apreendido como reflexo da sociedade. A cidade capitalista 

se torna desigual, sua fragmentação e reflexo social geram diferentes áreas. Pode-se, dessa forma, perceber 

que existe uma forte tendência à formação de áreas residenciais segregadas, refletindo a estrutura social 

em classes. Mas ao mesmo tempo em que o espaço urbano é reflexo, ele é condicionante da sociedade, 

favorecendo ou não as condições sociais (CORRÊA, 1989). 

A segregação residencial, formada pela divisão social do espaço, começa a ser objeto de estudo 

de diferentes campos das ciências sociais, dentre elas, a Geografia. A Escola de Chicago foi pioneira a 

abordar esse objeto de estudo, durante a década de 1930. Os teóricos entendiam a cidade como uma 

forma de comunidade sujeita à luta pela sobrevivência. A espacialidade desse objeto de estudo, no caso 

a cidade de Poços de Caldas, é manifestada em áreas, que segundo Corrêa (1989), são onde os grupos 

sociais de relativa homogeneidade ocupam espaços, viabilizando sua reprodução social, e neste contexto, 

o espaço condiciona formas de existência.   

De acordo com Vasconcelos, Corrêa e Pintaudi (2013), a temática da segregação espacial não está 

esgotada, pois as relações entre o homem e o espaço são variáveis e, questionamentos em relação ao 

presente e o passado ainda podem ser investigados. Estes pontos são particularmente significativos para 

o Brasil, já que ainda há a necessidade de mais estudos sobre o tema em pauta e verificam-se relevantes 

mudanças da estrutura urbana do país. Em linhas gerais, a maior parte dos estudos sobre segregação 

residencial se destina às metrópoles, sendo exemplos os estudos de Maricato (1996), que abordam as 
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desigualdades socioespaciais dentro da metrópole paulistana, e de Abreu (2013) sobre a situação do Rio 

de Janeiro. Villaça (1998) acorda que a segregação não impede a presença nem o crescimento de diferentes 

classes num mesmo espaço, no caso das metrópoles, não existe a presença exclusiva de classes de alta 

renda em uma região em geral, porém, pode haver tal exclusividade, no melhor dos casos, em bairros. 

Diferentemente disso, existe a presença exclusiva de classes de baixa renda em grandes regiões urbanas.  

Segundo Sposito (2013), a segregação revela forte homogeneidade interna no espaço segregado, 

porém isso não significa que a segregação ocorra em todos os espaços urbanos que tenham 

homogeneidade interna. Desse modo, a segregação é distinta da diferenciação espacial, acarretada do 

próprio processo de urbanização. Então, para a referida autora, a aplicação do conceito de segregação só 

cabe quando a diferenciação das formas espaciais leva à separação espacial radical entre o espaço 

segregado com o restante do espaço urbano, dificultando as relações entre ambas às partes. 

Corrêa (1989) rebusca onde foi formulado o termo de segregação residencial, o primeiro desses 

processos de segregação. O termo foi formulado por Robert E. Park e, seguindo por Roderick Duncan 

Mckenzie, na Escola de Chicago, que é definido como uma concentração de tipos populacionais em um 

território. Entende-se, dessa forma, que a segregação residencial pode ser expressa no espaço pelas 

diferentes classes sociais.  Essa materialização pode ser verificada pela diferença da capacidade de cada 

classe social ter de adquirir ou alugar a moradia que reside, enfrentando ou não problemas de como e 

onde morar (CORRÊA, 1989).  

As relações sociais se materializam em um determinado local, onde se concretizam em um tempo 

fixo ou determinado. As classes apropriam-se do espaço para reproduzir suas vidas, isto é, produzir bens 

materiais para satisfazer necessidades e humanidade do homem (CARLOS, 2011). Desta maneira, Villaça 

(1998) afirma que a segregação não produz espaços de plena homogeneidade, porque, em diversos casos, 

ocorrem interações espaciais, em um mesmo espaço, de classes sociais com diferentes extratos de renda 

em uma mesma região da cidade e em especial da metrópole; no máximo em um bairro, em uma porção 

espacial mais reduzida esta situação pode vir a se manifestar. Entretanto, ao contrário do que ocorre nas 

áreas mais valorizadas das metrópoles e grandes cidades brasileiras, para o autor, as áreas periféricas e 

empobrecidas são marcadas por certa homogeneidade socioeconômica. 

Corrêa (2013) contribui para o debate apontando três tipos de segregação residencial: 

autossegregação, segregação imposta e segregação induzida. A primeira pode ser entendida como uma 

política relacionada ao público de alto status social, como a elite e as camadas superiores da classe média, 

dotadas de maior renda. Esta visa reforçar formas diferenciadas de existência e reprodução, escolhendo 

as melhores áreas do espaço urbano e tornando essas exclusivas por razão dos altos preços dos terrenos, 

sendo dessa forma áreas inacessíveis para outras classes sociais de menores rendas. As áreas 

autossegregadas são consideradas nobres e possuem segurança aos seus moradores.  A segregação 

imposta é aquela onde os residentes são impostos a viver, sem alternativas de onde e em qual tipo de 
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habitação morar. E a segregação induzida, que é daqueles que têm algumas escolhas, porém dentro dos 

limites estabelecidos por suas rendas, e pelos preços da terra e das habitações. (CORRÊA, 2013). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Poços de Caldas é uma cidade média de relevância histórica e turística, localizada no sul de Minas 

Gerais. O município apresenta elevados índices socioeconômicos para a média de seus moradores, como 

o IDHM, que, com índice de 0,779, que está dentre os mais elevados do estado e do país (Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013). Seu crescimento populacional foi bem expressivo, passando 

de 25.237 habitantes em 1950, para 88.354 em 1980, e 152.345 moradores em 2010, sendo a população 

majoritariamente urbana (IBGE: Censos Demográficos). 

Carvalho (2002) destaca três grandes fases do crescimento populacional urbano brasileiro: 

primeira fase é marcada fortemente pela concentração econômica na região Sudeste, especialmente em 

São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Segunda fase, que começa durante a década de 1930, com 

grandes saltos nas décadas de 1950, 1960 e 1970; esta fase é marcada pelos avanços nos fluxos capitais e 

de mão-de-obra para a mesma região. E a terceira fase, que começa nos anos finais da década de 1970, 

onde a taxa de urbanização cresceu em um ritmo acelerado, junto da aglomeração de serviços urbanos 

na região Sudeste. 

Como observado por Carvalho (2002), os níveis de urbanização nacional aumentaram 

expressivamente a partir da década de 1950. Entretanto, é de se ressaltar que, inicialmente, a urbanização 

fora mais intensiva nas metrópoles, por estas alocarem maiores ofertas de empregos e possibilidades de 

ascensão socioeconômica. Mas, a partir da década de 70, as cidades médias passam a receber significativos 

investimentos públicos e privados, que, atrelados às suas satisfatórias condições socioeconômicas, 

passaram a apresentar expressivo crescimento populacional (AMORIM FILHO & SERRA, 2001). 

O desenvolvimento do setor industrial de Poços de Caldas se intensifica na década de 1950, e, 

consequentemente, a urbanização foi impulsionada (Figura 1), ocasionando um crescimento populacional 

expressivo nas décadas seguintes. De acordo com Oliveira (2012), esse crescimento está relacionado 

principalmente à diversificação industrial, ocorrida na cidade entre os anos de 1965 e 1997. A implantação 

de grandes indústrias, como Alcoa Aluminium S/A, Danone, M&G, Phelps Dodge Corporation e 

Ferrero do Brasil, contribuiu para que a cidade ganhasse um fluxo migratório expressivo. Houve, por 

consequência, o desenvolvimento das atividades comerciais e de prestação de serviços, que atendem 

moradores da cidade e da região.  

Pode-se observar que a expansão da malha urbana ocorre com maior intensidade a partir da 

década de 1970. No contexto brasileiro, a partir do último quarto do século XX, as cidades médias 

apresentaram um dinamismo diferenciado aos anos anteriores, tanto no que se refere às novas dinâmicas 

sociais e econômicas, quanto ao crescimento populacional e a expansão urbana. Esse fato gerou novos 
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padrões de distribuição espacial dos diferentes grupos socioeconômicos, implicando em ações de 

investimento do poder público (CARVALHO, 2002).  

A diversificação das atividades econômicas foi benéfica para o desenvolvimento econômico da 

cidade, porém o resultado dessas novas dinâmicas derivou num expressivo crescimento populacional, 

que afetou a qualidade de vida dos moradores. (ANDRADE; OLIVEIRA, 2013). As desigualdades 

socioeconômicas, apesar de haver uma melhoria de suas condições entre 1991 e 2010 (Tabela 1), 

persistem, e aliadas aos custos dos imóveis, se materializam no espaço urbano de Poços de Caldas. 

 

Figura 1 – Mapa de Expansão Urbana de Poços de Caldas, Minas Gerais (1939-2018). 

 
Fonte: Plano de Desenvolvimento Integrado de Poços de Caldas (1970/1971); Google Earth (1984-2018), organizados por 

Eduardo de Araujo da Silva. 

 
 

 Tabela 1 – Relação de renda, pobreza e desigualdade de Poços de Caldas - MG.  

 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 
 
 

Distribuída a renda por quintos da população, se constata que o quinto mais pobre apropria de 

4,6% dos rendimentos municipais, e possui renda domiciliar média de R$ 222,76. Os intermediários, 

respectivamente, 8,7% e renda domiciliar média de R$ 413,33; 12,3% e renda média de R$ 584,86; e 

18,4% e renda média de R$ 878,33. Os 20% mais ricos apropriam de 56% e têm renda domiciliar média 

de R$ 2. 668,94 (Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013). 
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Por meio do gráfico 1, se pode constatar que há desigualdades socioeconômicas em Poços de 

Caldas, pois enquanto a população do quinto com menor renda apropria de 4,6% do montante municipal, 

os 20% dos habitantes com maiores rendimentos se apropriam de 56%.  

 

Gráfico 1 – Distribuição da renda em quintos da população dos anos de 1991, 2000 e 2010.  

 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 

 

Histórico e diferenciação das regiões da cidade 

O município apresenta atratividade turística desde a sua fundação, primeiramente pela presença 

das águas termais sulfurosas, um dos recursos naturais do local que é explorado até os dias atuais pelas 

atividades turísticas. Nilza Botelho Megale (1990) descreve que durante várias décadas, antes da fundação 

do município, a procura pelas fontes termais só aumentava, até que em 1865, o Governo de Minas Gerais 

designou um engenheiro para avaliar as possibilidades da instalação de um povoado, que junto a este, 

deveria ser criado: um balneário, casas de hospedagem, caixas d’água e uma ponte. Sete anos depois, foi 

assinado, na sede da fazenda Barreiro, o documento de doação das terras para a criação do município 

(MEGALE, 1990). Outro ponto importante para a atratividade de Poços de Caldas até meados do século 

XX foram às atividades dos cassinos, porém estas foram abolidas por decreto-lei federal em 1946.  

De acordo com Andrade (2005), o arranjo espacial do início da povoação se deu onde atualmente 

é o centro da cidade, em que está localizada grande parte das áreas de visitação para turistas, tais como a 

arquitetura, as praças e parques, e os monumentos históricos. E refletindo a condição de “centro 

regional” de Poços de Caldas, a área central também abriga variadas atividades comerciais e de serviços 

especializados. O centro também tem a vantagem da mobilidade, pois nele se interligam, por meio de 

vias, os três eixos da cidade: a região oeste, pelas Avenida Champagnat e Avenida João Pinheiro, a região 

leste pelas Rua Marechal Deododo, Avenida José Remígio Prezia, posteriormente Avenida Pres. 

Wenceslau Braz, e a região Sul pelas Avenidas Santo Antônio e Vereador Edmundo Cardillo. Desse 

modo, o centro trás variadas amenidades, como áreas arborizadas, mobilidade e infraestruturas de 

comércio, serviços e lazer.  
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Na região oeste, de ocupação mais efetiva após 1970, encontram-se o shopping-center (este podendo 

ser considerado um ponto atrativo para toda a cidade e região, ao ofertar diversos comércios e serviços), 

instituições de ensino superior privada e pública, o parque municipal Antônio Molinari, e pontos 

turísticos, tais como o Véu das Noivas, Represa Bortollan, e Zoo das Aves. Essa região se encontra entre 

o centro e a divisa interestadual de Minas Gerais e São Paulo, tendo importância na circulação 

intramunicipal, mas também na ligação outros municípios.  

A região sul da cidade começa a se expandir de forma orgânica durante a década de 1960, onde 

houve a instalação de unidades industriais. Devido as demandas, as moradias do Conjunto Habitacional 

Dr. Affonso Junqueira, construídas nas décadas de 70 e 80, foram destinadas para a população de menor 

renda, estando este bairro um tanto distante da área central de Poços de Caldas, o que denota uma nítida 

segregação socioespacial. Desta forma, seja pela ação do poder público, ou dos investidores privados, a 

região sul foi se consolidando por uma região periférica, por questões geográficas, socioeconômicas e de 

status social. 

O bairro Jardim Kennedy, também localizado na região sul, teve seu inicio nos últimos anos da 

década de 1960. O local apresentou problemas de abastecimento de água e falta de rede de esgoto até 

meados da década de 1980 (BERTOZZI, 1984). Na atualidade o bairro apresenta problemas de riscos 

ambientais, como a existência de áreas alagáveis, conforme exposto na figura 2. Decretos municipais 

foram criados, a partir de 2007, com a finalidade de desapropriar glebas do bairro localizadas nas áreas 

com grande risco de inundação, como os decretos n° 9.547, 9.604, 9.654, 9.708, 9.769, 9.832, 9.984, 

10.095, 10.096 e 11.817.  

Por sua vez, a região leste da cidade não possui infraestruturas comerciais e de serviços com maior 

atratividade para moradores de outras partes da cidade, e se trata de uma área em que predominam bairros 

com populações de baixos e médios rendimentos, que se expandiram, desde os anos 50, em locais com 

significativas declividades. A região também é a que apresenta mais áreas com alto risco de movimento 

de massas, especialmente em dias chuvosos (Figura 2).   

Ambas as regiões (sul e leste) não apresentam amenidades naturais significativas, equipamentos 

funcionais com maiores atratividades, e são as regiões que apresentam mais riscos ambientais. Estas 

situações reforçam seus quadros de periferias, dentro da área urbana local. 

O valor venal do solo urbano varia entre as regiões da cidade. De acordo com Villaça (1998), não 

é apenas o valor do solo urbano que determina as divisões das classes sociais pela cidade, mas esse fator 

não deve ser desconsiderado. Corrêa (1999) entende que os preços do solo urbano são refletidos 

conforme as diferenças espaciais na localização das residências, tanto por causa da acessibilidade que traz 

conforto, quanto pelas amenidades que trazem qualidade de vida.  
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Figura 2 – Mapa de Hidrografia e Áreas de Risco, no ano de 2006.  

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Poços de Caldas (2006). 

 

No contexto de Poços de Caldas, o centro é o local mais valorizado da cidade (Valor médio venal 

> R$1000,00 por metro quadrado). Atualmente, a função dessa região está voltada para atividades do 

setor terciário, que incluem o comércio, os serviços públicos e privados, e o turismo. Os bairros que 

circundam o centro e grande parte da região oeste têm valores venais relativamente mais altos do que os 

bairros que se encontram nas regiões leste e sul (FIGURA 3).  

Sob a ordem do capital e a sua lógica da valorização, o solo urbano é incorporado pela economia 

capitalista como uma mercadoria, que o transforma em valor de troca, tornando-o produtivo, assim 

redefinindo a produção do espaço urbano (CARLOS, 2013). E esta condição também fica perceptível na 

cidade de Poços de Caldas. A existência da propriedade privada “despedaça” a cidade, limitando seu 

acesso, promovendo a separação dos usos e das funções do espaço urbano e restringindo as práticas 

socioespaciais. O que une e permite a articulação dos fragmentos da cidade é o Estado, que normatiza a 

vida cotidiana, legitimando a propriedade privada do solo como um direito; direciona o processo de 

valorização e desvalorização dos lugares por meio das políticas públicas; e cria discursos que fundam a 

lógica do crescimento, justificando a distribuição dos recursos aplicados nos espaços produtivos 

(CARLOS, 2013). 
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Figura 3 – Mapa de Valor Médio de Lotes (Reais/Metro Quadrado), em Poços de Caldas (2016). 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Poços de Caldas (2016). 

 

Diferenciação nas rendas domiciliares e padrões das moradias 

 Os aspectos históricos de ocupação espacial resultaram em áreas com maiores amenidades, 

valores diferenciados de solo urbano e os loteamentos criados para populações de menor renda. 

Atualmente, na cidade os padrões das moradias variam entre os bairros, e são resultados das diferenças 

de rendimentos entre seus moradores (FIGURA 4).  

Na figura 4, pode-se observar que os valores de renda por domicílio variam entre as diferentes regiões da 

cidade no ano de 2010. Os locais onde se encontram as maiores médias de renda por domicílio (renda acima de 

dez salários mínimos) são os bairros: Residencial Pitangueiras, Jardim Novo Mundo I, Jardim Novo Mundo II e 

Jardim Europa (Bairros localizados na RUH VI), parte do Jardim dos Estados (que está localizado na RUH XIV), 

bairro Jardim Del Rey (RUH XVI) e domicílios que se encontram no centro, especificamente nas quadras 

circundadas pelas vias: Rua Barros Cobra, Rua Corrêa Netto, Avenida Santo Antônio, Rua 15 de Novembro, Rua 

Rio Grande do Norte e Rua Santa Catarina (RUH IX).  

A região oeste apresenta rendas domiciliares altas nos bairros localizados na RUH VI, porém na 

mesma região se encontram bairros com rendas domiciliares inferiores, de 1 a 3 salários mínimos, tais 

como Vila Rica I, Vila Rica II, Jardim Gama Cruz e Chácara Santa Bárbara (bairros localizados na RUH 

IV). Na RUH III, os bairros Maria Imaculada e parte do bairro Jardim Country Club (especificamente as 

quadras circundadas pelas vias: Rua Augusto Zono, Rua Antônio Emídio de Resende, Rua Senador 

Salgado Filho, Rua São José, Avenida João Pinheiro, Rua Caetano Peterle e Rua Evangelina Mourão 

Vivas) também apresenta rendas médias domiciliares de 1 a 3 salários mínimos.  
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Na figura 5107, há duas imagens que evidenciam os contrastes existentes na região oeste. A 

primeira ilustra moradias localizadas no bairro Vila Rica II (RUH IV), com lotes menores e onde partes 

destas estão sem acabamento, que evidenciam a autoconstrução. A segunda imagem é de moradias 

localizadas no Jardim Novo Mundo (RUH VI), que ocupam terrenos mais amplos e são feitas com 

materiais de melhor qualidade. 

 

Figura 4 – Mapa de Renda por domicílio de Poços de Caldas, no ano de 2010. 

 
Fonte: Prefeitura municipal de Poços de Caldas (2016). 

  

 Os bairros da região sul da cidade (RUH XII e RUH XIII), apresentam rendas domiciliares 

inferiores, sendo em grande maioria com rendimentos entre 1 a 3 salários mínimos, com exceção dos 

bairros Jardim Contorno, Jardim Esperança e Parque das Nações, que tem a renda média de 3 a 5 salários 

mínimos. Por sua vez, na região leste as médias de renda domiciliar em maioria se enquadram de 1 a 3 

salários mínimos e de 3 a 5 salários mínimos. São exceções os bairros Residencial Colinas do Sul e Jardim 

das Hortências (RUH XX), e Residencial Torre e Parque Primavera (RUH XXI), que apresentam rendas 

médias de 5 a 10 salários mínimos.  

O valor nominal médio mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade varia entre as Regiões 

Urbanas Homogêneas da cidade, conforme se pode observar na figura 6. 

 

 

107 Imagem não acompanhou o arquivo original do autor. 
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Figura 6 – Mapa das Regiões Urbanas Homogêneas de Poços de Caldas: Variável - Valor do 
Rendimento nominal médio mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade, em 2010. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 
 

 Quase todas as RUH’s que compõem a área central, sendo exceção a RUH XI, 

apresentam índices acima de dois salários mínimos. Vale ressaltar que na RUH XI se encontra o bairro 

São José, mas este, apesar da localização próxima do centro, está localizado numa área de risco ambiental, 

e possui baixos índices como valor venal dos lotes e renda por domicílio. Assim, nesta região, a mais rica 

da cidade, também se observa diferenças socioespaciais (FIGURA 7).  

As RUH’s I e VI que estão na região oeste, também apresentam o maior nível médio de 

rendimentos nominal. Na RUH I se encontra o Residencial Campo da Cachoeira, um espaço de 

autossegregação, constituindo um condomínio fechado, às margens da represa do Bortollan, destinado a 

um público de maior renda. A RUH VI, que igualmente abriga um condomínio fechado (Pitangueiras), 

também conta com amenidades socioambientais, tais como espaços públicos (Parque Municipal Antônio 

Molinari, o Country), e apresenta certa proximidade com instituições de ensino superior, centros de 

saúde, e o shopping-center, fatores que colaboram, juntamente com a existência de vias que a interligam 

rapidamente com a área central da cidade, para sua valorização mercantil e de status social.   
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Figura 7 – Produção do espaço entre o centro de Poços de Caldas e o bairro São José, em 2017. 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Alexandre Carvalho de Andrade 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O conceito de segregação é adjetivado de diferentes formas, e estudado por variadas ciências 

humanas. O presente trabalho teve como intenção mostrar que dentro de uma cidade média, no caso 

Poços de Caldas, também podem ser vistas distintas realidades no que se refere à ocupação dos espaços 

urbanos pelas diferentes classes sociais. 

A cidade é um espaço dinâmico, que pode estar em constante mudança, tanto de suas formas 

quanto de seus conteúdos sociais. A partir da década de 70, os índices de urbanização aumentaram 

expressivamente no Brasil, e as cidades apresentaram significativos crescimento populacionais, expansão 

urbana e adensamento de construções, o que, por consequência, resultou em contrastes socioespaciais. 

Poços de Caldas, inserida nesta realidade, enfrentou problemas urbanos, como a certa incapacidade de 

atender as necessidades urbanas de todos os seus moradores, em especial a partir da década de 70, quando 

o crescimento populacional fora mais significativo, o mercado imobiliário e o capital especulativo atuaram 

com maior intensidade, e o país, assim como o município, enfrentou algumas crises econômicas. 

A região sul e leste da cidade cresceram expressivamente a partir da década de 70. As duas regiões 

revelam os índices de renda e valor venal inferiores as regiões oeste e centro. Além disso, alguns bairros 

dessas regiões apresentam riscos ambientais. Conforme a definição de Corrêa (2013) acerca das formas 

de segregação, ambas as regiões podem ser consideradas como áreas de segregação induzida, por serem 

ocupadas por moradores que possuem condições relativas de escolhas, mas que, entretanto, enfrentam 

limitações estabelecidas pelos preços da terra e das moradias.  
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Por outro lado, partes da região oeste e do centro são áreas privilegiadas em variados aspectos, 

desde mobilidade, acesso a serviços, reduzidos riscos ambientais, amenidades naturais e melhor qualidade 

das moradias. Inclusive, na região oeste, refletindo a descentralização da riqueza urbana refletida em 

residências, já são implantados condomínios fechados, que podem ser considerados como espaços de 

autossegregação, além disso esta região também constitui uma área que apresenta significativo processo 

de verticalização, e de desenvolvimento de setores comerciais e de prestação de serviços voltados às 

populações com maiores rendimentos.  

As variadas formas de uso do solo no espaço urbano de Poços de Caldas, portanto, refletem as 

condições de rendimentos de seus moradores e investidores, tais quais ocorrem em outras cidades médias 

e metrópoles inseridas na economia capitalista. E neste processo, as áreas da cidade que apresentam 

melhores condições paisagísticas, socioambientais, funcionais e de acessibilidade, como as regiões central 

e oeste no contexto de Poços de Caldas, adquirem maiores valores mercantis, e por consequência atraem 

pessoas com maior poder aquisitivo, relegando aos demais as áreas menos atrativas da cidade.  
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INTRODUÇÃO 

O turismo como vetor de desenvolvimento desempenha um papel importante quando se toma 

em consideração as relações sociais que se determinam na prestação de bens e serviços estruturados na 

sequência produtiva do turismo, sobretudo quando os bens e serviços são produzidos localmente, ou 

seja, servir-se do turismo para a diversificação da economia pode assegurar inúmeras vantagens além da 

geração de emprego, pode propiciar: o aumento de arrecadação de impostos, a diversificação das 

atividades econômicas articulando variados setores de atividades, a preservação ambiental e o 

desenvolvimento local quando se destaca a mão-de-obra e o produto local, sendo essa a lógica do turismo 

na vertente do desenvolvimento socioeconômico endógeno.  

Porém, a dinâmica do turismo se relaciona ao estabelecimento de metas, diretrizes e estratégias 

que orientam o desenvolvimento e apoiam o monitoramento territorial da atividade sendo a condição 

para uma possível matriz exequível na composição das políticas públicas.  

As políticas públicas mediam a execução de qualquer atividade proveniente da relação de diversos 

agentes de uma determinada sociedade, seja de índole social, econômico, político ou ambiental, portanto 

o turismo é influenciado essencialmente pela teoria de desenvolvimento relacionada a política projetada 

no contexto globalizado que nos encontramos. 

Dado que o turismo se incorpora no âmbito capitalista, e “foi projetado como atividade para 

responder a crise econômica industrial global e à ampliação da acumulação do capital” (Coriolano, 2006, 

p.60) e posteriormente deu-se ênfase aos benefícios econômicos e sociais para as comunidades, pensando 

num horizonte de atenuação da pobreza particularmente nos países subdesenvolvidos, é importante 

perceber a estrutura do desenvolvimento projetado no determinado território. É também fundamental 

 
1 Docente dos cursos de Graduação e Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado – Geografia e Turismo) da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, E-mail: ffazevedo@gmail.com 
2 Mestranda em Turismo pelo Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em Turismo da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, E-mail: veronicacchiundila@gmail.com 
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considerar a esfera mercadológica como instrutiva da vida econômica e social apesar de ser apontada pelo 

consumismo estimulado pela exploração de bens e serviços dispostos no decorrer da atividade turística.  

O turismo favorece certos territórios na formação de uma estrutura relativa ao espaço que as 

classes e grupos sociais ocupam na sociedade, ainda que existam os aspetos negativos, dada pela dinâmica 

do turismo despertar de diferentes formas o interesse das diferentes classes sociais, “de criar, transformar 

e inclusive de valorizar diferencialmente espaços que podiam não ter valor no contexto da lógica de 

produção”  (Nicolás, 1996 apud Cruz, 2002, p.17).  

Entretanto a inserção do turismo num contexto de aceleração do crescimento econômico com 

vista a reduzir a pobreza, aumentar o nível de renda da população através da geração de emprego e 

captação de investimentos turísticos associados ao potencial de recursos naturais e culturais existentes 

bem como na melhoria de infraestruturas para a atração de turistas, é notável no contexto moçambicano. 

O que não se confirma na prática, tendo em vista o aumento das desigualdades e vulnerabilidade da 

população em áreas que se encontram em franco processo de turistificação, a exemplo das comunidades 

estudadas no arquipélago de Bazaruto. 

O Ministério da Cultura e Turismo, nos dá a entender que em relação as contrariedades naturais 

(ciclones, cheias, secas) e sociopolíticas, a economia continuou a ser umas das mais dinâmicas e em 2015 

registou uma taxa de 4,1% de crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) em relação ao turismo 

impulsionado principalmente pelo investimento direto estrangeiro (IDE). 

Neste artigo, se pretende problematizar o processo de desenvolvimento do turismo no 

arquipélago de Bazaruto enquanto destino turístico, através dos seguintes objetivos específicos:  

➢ Entender a relevância das políticas públicas no turismo, percebendo a forma de organização 

institucional e local; 

➢ Auferir o processo de desenvolvimento relacionado à atividade turística, considerando os planos 

estratégicos, as políticas públicas e a política das empresas no processo de uso do território pelo 

turismo. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O trabalho se estrutura com base numa análise qualitativa, fundamentada numa abordagem 

teórica, bem como análise de informações documentais sobre o turismo, globalização, território e 

desenvolvimento. Nesse contexto, a base fundamental da análise aporta-se em autores como: Milton 

Santos para se discutir o território e o uso deste pelo turismo; ademais, aporta-se na teoria de 

desenvolvimento como liberdade de Amartya Sen e no enfoque do desenvolvimento à escala humana de 

Max-Neef; a política e o plano estratégico para o desenvolvimento do turismo com base em fontes 
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documentais do Estado moçambicano, bem como a aplicação de um questionário junto à gestão do 

Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto - Moçambique. 

Ao problematizar teoricamente o desenvolvimento, constata-se que uma acepção foi exposta por 

volta dos anos 1960 associada à noção de crescimento econômico que se distanciava dos aspectos da 

melhoria das condições de vida da população face às questões sociais, trazendo uma lógica abstrata na 

concepção de desenvolvimento, às vezes distorcendo a realidade em sua essência.  

Visto que o desenvolvimento possui um caráter multidimensional, variadas abordagens foram 

debatidas com enfoque ao nível de vida da população, mensuradas por diferentes itens como o emprego, 

a renda, o acesso aos serviços básicos, a expectativa de vida, o meio ambiente, a democracia que na 

perspectiva da presente pesquisa, não se pretende reduzir o desenvolvimento a uma abordagem 

econômica.   

Assim, este estudo opta pela abrangência dos diversos fenômenos, com a ideia de desenvolvimento 

como liberdade de Amartya Sen pautada na liberdade em relação a ação e a capacidade (capabilities)3 dos 

indivíduos, ou seja, se considera a vida que as pessoas valorizam e são capazes de levar a partir das 

possibilidades de escolha através dos meios para o alcance dos fins de desenvolvimento concernente a 

liberdade dos indivíduos agirem por si.  

“Essas capacidades podem ser expandidas pela política pública mas também, por outro lado, a 

direção da política pública pode ser influenciada pelo uso efetivo das capacidades participativas da 

população” (Sen, 2010, p.33). 

Ora, a possibilidade de uma sociedade ser avaliada tendendo ao êxito ou fracasso é uma medida 

avaliatória para verificar se houve o aumento da liberdade das pessoas e a outra razão é referente à 

iniciativa individual e à eficácia social onde a livre de condição de agente do indivíduo contribui para o 

desenvolvimento. A condição de agente reflete um indivíduo como membro do público, ativo na 

sociedade, que contribui para participação e ordenação das ações econômicas, sociais e políticas. Essas 

são as duas razões de importância crucial da liberdade individual no conceito de desenvolvimento, 

relacionadas a avaliação e eficácia foram apresentadas por Sen (2010)”. 

Sen (2010) expõe dois papéis para a expansão da liberdade no processo de desenvolvimento: o 

papel constitutivo, o fim do desenvolvimento, que corresponde a importância da liberdade substantiva no 

enriquecimento da vida humana relacionada ás capacidades e as liberdades básicas dos indivíduos.  

 
3 São combinações alternativas de funcionamentos que um indivíduo é capaz de fazer ou ser. Trata-se da liberdade do individuo 
escolher o estilo de vida que pretende (Sen, 2010, p.105).  E funcionamentos (functionings) são uma série de ações que a 
pessoa faz ou considera importantes de realizar.  



 

 
477 

E o papel instrumental, o meio do desenvolvimento, que “concerne no modo como diferentes 

tipos de direitos, oportunidades e intitulamentos (entitlements)4 contribuem para a expansão da liberdade 

humana em geral e, assim para a promoção do desenvolvimento” (Sen, 2010, p.57).   

Face ao exposto Sen (2010) nos apresenta cinco tipos de liberdades instrumentais que estabelecem 

uma correlação no sentido de apresentar uma importância conjunta e contribuem para a liberdade global 

que as pessoas têm para viver como desejariam, ou seja, contribui para a capacidade geral de um indivíduo 

viver mais livremente.  

Destarte, são considerados os seguintes tipos de liberdade: 1) as liberdades políticas - tratam-se dos 

direitos civis que o cidadão exerce de modo democrático, a possibilidade de decisão de escolha dos 

governantes de acordo com os seus princípios, possibilidade de fiscalizar e criticar as autoridades, 

liberdade de expressão, etc.; 2) as facilidades econômicas - são as oportunidades que as pessoas possuem para 

utilizar os recursos econômicos disponíveis com propósitos de consumo, produção ou condições de 

troca; 3) as oportunidades sociais - são as possibilidades que uma determinada sociedade oferece aos 

indivíduos para que possam ter uma vida melhor. Refere-se a facilidades sociais, a exemplo da educação 

e a saúde que permitem a condução da vida privada e participação efetiva das pessoas em ações 

econômicas e políticas; 4) as garantias de transparência refere-se ao grau de confiança entre os indivíduos, a 

liberdade de lidar um com os outros com sinceridade incluindo as garantias de clareza e confidência que 

possuem um papel essencial na inibição da corrupção, irresponsabilidade financeira e de transações 

ilícitas, seja na esfera pública assim como na privada e 5) segurança protetora - são os benefícios que visam 

a proteção de uma determinada sociedade, garantidos por uma rede de segurança social, com vista 

impedir que a população seja afetada pela pobreza extrema e consequentemente, em algumas situações 

podendo levar à morte.  

Considerando a inter-relação dos tipos de liberdade apresentadas, tendo em vista uma abordagem 

no âmbito do turismo, as liberdades políticas estritas da capacidade participativa e autonomia da 

população, que podem ser por meio de associações e comités locais, ajudam a promover as facilidades 

econômicas nas formas de oportunidade de participação na coleta de receitas provenientes da atividade 

turística, colaborando na melhoria de condições de vida da comunidade mediante as oportunidades 

sociais na expansão de bens e serviços básicos, o acesso ao emprego e o subemprego, educação e saúde, 

por outro lado facilitam na participação econômica, garantias de transparência e segurança protetora. 

Contudo quando há rompimento de uma das liberdades instrumentais, torna-se a população frágil 

incorrendo a situações de vulnerabilidade que afetam nas decisões e promoção das políticas públicas para 

o aumento das capacidades das pessoas e liberdades substantivas, onde “a privação de liberdade 

 
4 Refere a intitulamentos, o conjunto de pacotes de bens que um indivíduo pode dispor mediante canais legais a ele facultados. 
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econômica na forma de pobreza extrema pode tornar a pessoa uma presa indefesa na violação de outros 

tipos de liberdades” Sen (2010, p. 23). 

Querendo olhar para as associações e comités de gestão, com enfoque ao arquipélago do 

Bazaruto, existem no arquipélago 2 Associações comunitárias e  1 Comité de Gestão dos Recursos 

Naturais, sendo “Thomba Yedhu” na Ilha de Bazaruto, “Khanhi Kwedho” na Ilha de Benguerua e comité de 

Gestão de Magaruque na Ilha de Magaruque. As mesmas foram criadas com o objetivo de executarem 

os fundos dos 20% consignados das receitas do Turismo, taxa advinda da disponibilidade por parte dos 

empreendimentos turísticos, cedidas às referidas associações para a aplicação em ações de ordem social, 

conforme abordamos, estas são as oportunidades econômicas que influenciam nas facilidades sociais. 

Estas associações e o comité de gestão podem direta ou indiretamente contribuir para o bem-estar da 

população local, entretanto estas dependem das disposições econômicas, sociais e políticas. 

Porém, a fraca canalização e o desembolso irregular das taxas provenientes das receitas 

arrecadadas pelos empreendimentos turísticos trás descontentamentos na comunidade local, além de 

desentendimento entre as partes integrantes da comunidade no que tange ao destino exato dos fundos 

geridos, isto é, há uma preferência pela aplicação em infraestruturas sociais ou em renda familiar. 

Também, a articulação num todo dos diversos intervenientes ou seja da comunidade, finanças e os 

empreendimentos turísticos acontece de modo delongado (Cossa, 2016).  

Diante disso, os fins e meios do desenvolvimento requerem que a perspetiva da liberdade seja o 

cerne. As pessoas devem ser envolvidas de forma ativa na decisão dos próprios destinos e não apenas 

como beneficiárias passivas dos programas de desenvolvimento. O Estado e a sociedade têm papéis 

amplos no fortalecimento e na proteção das capacidades humanas (Sen, 2010). 

Outra visão de desenvolvimento que iremos abordar está relacionada ao desenvolvimento à escala 

humana de Max-Neef (1998) que refere a fatores inerentes ao incremento de potencialidades do ser 

humano, a autonomia e a satisfação das necessidades primordiais, relacionada a articulação advinda das 

relações sociais atendendo a incidência dos processos globais ao local, a relação da sociedade civil e 

Estado e a assimilação dos recursos naturais e técnico-científicos, que não se dissocia das abordagens de 

Amartya Sen (2012).  

De acordo com Max-Neef (1998) a economia convencional se diferencia do desenvolvimento à 

escala humana que se aborda por estar presente o marco ecológico, a estrutura institucional, a existência 

de grupos sociais e sua conexão entre o económico e o político, assim como o âmbito cultural que dá 

sentido ao imaginário social radical, a totalidade que compreendem a relação entre os seres humanos com 

a natureza e a história.  
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De igual modo, para a compreensão de uma realidade, Max-Neef (1998) nos remete a questionar 

diante de desafios, o que é visível ou somos capazes de visualizar, e tornar visível o que é possível, 

facilitando a criação de alternativas para as comunidades através da compreensão estrutural de atividades 

a partir das necessidades humanas básicas que se articulam pela existência de grupos sociais que exercem 

uma função sistémica na relação com a natureza, a história, a economia e a política. 

Daí a possibilidade das relações sociais no território ocorrerem de forma fragmentada que 

concorre para as heterogeneidades, dependentes das necessidades diversas que o ser humano tem 

atinentes as condições sociais determinadas pela existência de desigualdades, sobre o que é prioritário 

para um indivíduo ou grupo em relação ao outro. Ora vejamos que mesmo com a existência de 

associações locais no arquipélago de Bazaruto em Moçambique, as relações ocorrem de forma 

descontinua pelas diversidades decorrentes das variações de renda familiar, escolaridade e da convivência 

social existente.  

Apesar de o turismo poder impulsionar o crescimento econômico, remete-nos também a 

pensarmos na real tendência de gerador de desenvolvimento no sentido amplo. Ou seja, na prática esse 

processo se apresenta limitado e segregador social e espacialmente. Também os fundamentos do papel 

do Estado na qualidade de estimulador de programas e soluções criativas pensando na autodependência 

e articulação orgânica das comunidades com vista a garantir a organização local e a incidência das ações 

que começam de baixo para cima, ou seja, do local ao global, o nível de participação e de princípios das 

pessoas como atores de participação econômica e social, atores ativos dotados de potencial que devem 

ser gradualmente descobertos ou estimulados. 

Destarte, o turismo em Moçambique teve notoriedade com a criação do Ministério do Turismo5 

no ano 2000, época em que garantiu a direção, formulação e consolidação de políticas e estratégias 

específicas do turismo, por conseguinte a aprovação de um leque de regulamentos responsáveis pela 

normatização do turismo, assim como o modo de pensar no turismo nas variadas vertentes como a 

econômica, social, cultural e ambiental, ainda que destacado a econômica. Assim, foram traçados 

programas das áreas de conservação transfronteiriças, programa Arco Norte, o programa do hotel 

Kapulana e o programa Âncora, o programa de microcrédito, entre outros que tendem a responder as 

ordens mercadológicas com discurso social, porém para um determinado segmento e classe social.  

O programa Âncora que visa impulsionar o investimento no sector do turismo em Moçambique 

através do desenvolvimento de projetos em locais determinados por áreas de desenvolvimento de 

projetos turísticos; programa Arco Norte abarca a preservação do meio ambiente e iniciativas transversais 

com vista a atração de investidores no turismo com tendências de aumento de receitas e postos de 

 
5 Fundido e criado em 2015 o Ministério da Cultura e Turismo. 
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emprego e posicionamento do turismo em Moçambique num dos destinos de classe mundial; programa 

hotel Kapulana com objetivo de construir empreendimentos hoteleiros com a marca Kapulana pelos 

distritos do país, priorizando os que possuem carência de alojamento, os aspetos paisagísticos e os 

corredores de desenvolvimento, de acordo com as disponibilidades da instituição financiadora de modo 

a melhorar as condições de alojamento e o programa de microcrédito com vista a proporcionar ao 

empresário nacional um apoio financeiro com taxas de juro baixas comparativamente as instituições 

bancárias. 

Ora, quando a população local não se encontra emancipada são marcadas pelas diversas barreiras 

na identificação de suas capacidades e de meios para o alcance de certos benefícios. Supondo que um 

determinado cidadão seja dotado de capacidades de abstração e apreensão de habilidades para o desenho 

de projetos que devam gerar retorno financeiro e que beneficiem a esfera local, este deverá dispor de 

alguns ativos, ou seja bens para a possível penhora como requisito para a garantia de devolução do 

incentivo auferido como funciona a lógica de financiamentos para a capacidade de  manutenção dos 

fundos e propagação de novos financiamentos encontraremos impossibilidades pelas disposições 

econômicas, seja pela confiança entre as pessoas e também sociais. Tratamos de programas que visam 

beneficiar diretamente o empresariado e indiretamente a população local, onde são marcados pelos 

condicionamentos resultantes dos meios disponíveis para o alcance do desenvolvimento. 

O atual Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Turismo (2015-2024) dispõe de portfolio 

de projetos de desenvolvimento designados: a estância turística da praia do Wimbe, marginal de 

Vilanculos, campanha de gestão da marca Moçambique, capacitação do setor público, campanha do 

turismo doméstico, a agência do turismo e a Rambla de Maputo que tende a trazer um padrão importado. 

Recorremos a uma necessidade de se questionar constantemente a que desenvolvimento se refere a 

imagem, as empresas ou as pessoas? Referimos ao desenvolimento de o quê e para quem?    

O desenvolvimento como liberdade assim como à escala humana transmitem que o 

desenvolvimento não se restringe apenas à indicadores quantitativos. Outro exemplo que tange na 

colocação do turismo na vertente meramente competitiva, quando os dados da Travel & Tourism 

Competitiveness Report 2017 por meio da WEF - World Economic Forum (2017) reportam que em Moçambique 

o turismo no ano de 2017 promoveu a chegada de 1.552.000 turistas internacionais em que os recibos de 

entrada de turistas internacionais arrecadaram 192,8 milhões de dólares, conforme nos aponta pode-se 

tomar como um dos recursos, mas é essencial considerar a influência destes indicadores na qualidade de 

vida da população aliada a expansão das capacidades humanas que se relacionam às necessidades 

fundamentais dos seres humanos. 

As necessidades que dependem do contexto, do tempo e do local, se interrelacionam e podem 

ser vistas de diferentes níveis. De acordo com Max-Neef (1998), as necessidades humanas são satisfeitas 
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em três contextos: a) em relação a si mesmo (Eigenwelt); b) em relação com o grupo social (Mitwelt); e c) 

em relação ao meio ambiente (Umwelt).  

Nesta ocasião, podemos considerar o desemprego inserido nos três contextos acima referidos 

interagindo com inúmeros fatores, sendo que cria uma série de desequilíbrios humanos tendendo a 

resultar frustrações e perda de autoestima do indivíduo podendo perturbar totalmente o sistema de 

necessidades fundamentais devido aos problemas de subsistência, o individuo vai se sentir menos e 

menos protegido; crises familiares e sentimentos de culpa podem destruir relacionamentos emocionais, 

a falta de participação acomodará sentimentos de isolamento e provocará a crise de identidade.  

Max-Neef (1998) aborda que o desenvolvimento se refere às pessoas e não aos objetos, eis a razão 

de se propor uma visão não apenas quantitativa mas a concepção de indicadores qualitativos com vista a 

identificar as reais necessidades dos indivíduos, necessidades estas que atuam de um modo taxonómico 

como instrumento de política e de ação que variam de acordo com determinado contexto.  

Assim, Max-Neef (1998) nos propõe uma taxonomia pluridimensional e operacional de 

desenvolvimento que satisfaz os requisitos que devem ser declarados conforme as necessidades humanas 

no contexto histórico e cultural de uma determinada sociedade. Recomenda também que toda a 

taxonomia deve ser considerada provisória, aberta e sujeita a alterações na medida em que surgem novas 

razões ou evidências para fazê-las. Para a formulação da taxonomia devemos respeitar os seguintes 

requisitos: 

a) A taxonomia deve ser compreensível: as necessidades listadas devem ser facilmente reconhecíveis e 

identificadas como próprias. 

b) A taxonomia deve combinar amplitude com especificidade: um pequeno número de necessidades 

claramente enunciadas (uma palavra para cada necessidade), mas capaz de criar um universo em seu 

conjunto um universo suficientemente amplo para qualquer necessidade fundamental vivida pode se 

referir a ele. 

c) A taxonomia deve ser operacional: para todo satisfatório existente ou pensável, uma ou mais das 

necessidades enumeradas aparecerão como uma necessidade objetiva do satisfatório. O que se deve 

pretender é que a taxonomia torne possível a análise da relação entre as necessidades e as formas pelas 

quais elas se satisfazem. 

d) A taxonomia deve ser potencialmente crítica: não basta que a taxonomia remeta satisfatorios a 

necessidades. Também é necessário ser capaz de determinar as necessidades para as quais não há 

satisfatórios desejáveis ou satisfatórios que destroem ou inibem a realização de necessidades. 
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e) A taxonomia deve ser potencialmente propositiva: na medida em que é crítica e capaz de detetar 

deficiências na relação entre satisfatórios disponíveis e necessidades vividas, a taxonomia deve servir de 

alicerce para pensar em uma ordem alternativa capaz de gerar e promover satisfatórios para as 

necessidades de todas as pessoas - e de toda a pessoa - e substituir satisfatórios excludentes, que sacrificam 

algumas necessidades, para outros, mais compreensivos, que combinem a satisfação de várias 

necessidades. 

Está patente uma matriz proposta pelo autor que pode ser formulada mediante a cultura de 

indivíduo, considerando o seu tempo, o seu lugar ou circunstâncias, de acordo com suas limitações ou 

aspirações. Logo, Max-Neef (1998) em relação às necessidades distingue as categorias existenciais (Ser – 

atributos pessoais ou coletivos. Ter – instituições, normas, mecanismos, ferramentas, leis. Fazer – ações 

pessoais ou coletivas que podem ser expressos como verbos. Estar – espaços e ambientes) e as categorias 

axiológicas (subsistência, proteção, afeto, compreensão, participação, lazer, criação, identidade e 

liberdade).  

É necessário captar as necessidades, os satisfatórios e bens económicos num sentido amplo, em 

que se releva as necessidades humanas fundamentais como atributos essenciais, ou seja potencialidades 

humanas individuais e coletivas que estão relacionadas com a evolução; os satisfatórios como os modos 

de ser, ter, fazer e ser de caráter individual e coletivo que se relacionam com as estruturas; e os bens 

econômicos como objetos que permitem afetar a eficiência e estão relacionados a conjuntura.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Moçambique6 é um país localizado na costa oriental da África Austral, limitado a norte pela 

Tanzânia, a noroeste pelo Malawi e Zâmbia, a oeste pelo Zimbábwe, a leste banhado pelo oceano Índico, 

e a sul e sudoeste pela África do Sul e Suazilândia. Possui uma superifície de 799 380 km² e uma costa de 

2515 km que se estende no sentido no sentido Norte-Sul, tornando o país uma posição estratégica que 

propicia a circulação marrítima de bens e mercadorias dos países como Malawi, Zimbabwe, Zâmbia e 

Suazilândia (Figura 1).  

De acordo com o INE - Instituto Nacional de Estatística (2017) nos resultados preliminares do 

censo populacional  2017, Moçambique possui um total de 28 861 863 habitantes, dos quais 15 061 006 

mulheres e 13 800 857 homens, e conforme a PNUD – Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (2015), a expectativa de vida é de 55,1 anos, que dentre 188 países ocupa a 180ª posição 

o que atesta níveis acentuados de pobreza e desigualdade.  

 
6 Foi antiga colónia portuguesa e tornou-se independente desde 25 de Junho de 1975. 
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Figura 1: Moçambique : mapa de limites fronteiriços 

 
Fonte: Zeca, 2017. 

 
 

Do ponto de vista ambiental, o país é banhado pela costa litorânea do Indico e possui como 

potencial para o turismo, a natureza, praias e ilhas paradisiacas além do património histórico e cultural, 

que contribuiram para a constituição do turismo como um dos vetores econômicos importantes além da 

agricultura, energia e infraestruturas. Em 2017 o Turismo em Moçambique contribuiu para a geração de 

271.500 empregos diretos e com a projeção de aumentar para 352 mil empregos em 2028. Ainda que as 

estimativas apontem para crescimento verifica-se que houve diminuição nos anos de 2011, 2012, 

evoluindo lentamente nos anos subsequentes (Figura 2), devido a situações de confronto político-militar, 

dívida externa, e pelos reflexos da crise mundial, que condicionam a vida social e económica. Contudo, é 

importante considerar que isso não é suficiente para consolidar um processo de desenvolvimento 

amplamente consolidado, já que leva-se em conta principalmente indicadores de renda e receitas para o 

Estado e empresas. 
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Figura 2: Gráfico ilustrativo de emprego direto gerado pelo turismo em Moçambique (2018) 

 
Fonte: WTTC, 2018. 

 

De acordo com os documentos oficiais do governo moçambicano, bem como pelas estimativas 

da Organização Mundial do Turismo, o fluxo turístico de visitantes tende a continuar crescendo no país 

nos próximos anos. No entanto, uma análise mais acurada dos indicadores sociais nos permite afirmar 

que essa mesma tendência não é acompanhada pelas melhorias das condições de vida da população, haja 

vista a notória desigualdade social presente no território moçambicano, o que pode se explicar pelo 

universo populacional vivendo abaixo da linha de pobreza no período recente (Figura 3). 

 

Figura 3: Gráfico ilustrativo sobre a população que vive abaixo da linha de pobreza em Moçambique 
(1996/97, 2002/03, 2008/09 e 2014/15). 

 
Fonte: Ministério da Economia e Finanças (2016) apud UNFPA (2017) 

 
O gráfico evidencia um expressivo número de pessoas que vive em situação de pobreza, tanto no 

espaço rural, quanto no espaço urbano, inclusive com índices mais complexos no espaço rural. Outro 
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indicador que chama a atenção é que no período analisado (quase duas décadas) as mudanças são quase 

insignificantes diante da gravidade do problema. 

Não obstante o cenário de desigualdade e pobreza que assola a maior parte da população 

moçambicana destaca-se, por outro lado, o potencial turístico que o país e o território estudado 

apresentam, a exemplo do que se observa na Província de Inhambane, incluindo o Arquipélago de 

Bazaruto. Este localiza-se na parte sul de Moçambique, na Província da Inhambane. É composto por 5 

Ilhas, nomeadamente: Bazaruto, Benguerra, Magaruque, Santa Carolina e Bangue e localiza-se ao longo 

da costa do Oceano Índico, na província de Inhambane (Figura 4).  

O arquipélago de Bazaruto se constitui num polo de turismo por possuir atratividade e potencial 

para o crescimento PEDTM (2015). O arquipélago encontra-se protegido no quadro legal de um parque 

nacional do arquipélago de Bazaruto, criado em 1971 com o objetivo principal de garantir a conservação 

dos dugongos e tartarugas marinhas que incluem os corais das ilhas que o constitui, o que torna uma área 

marinha de destaque para o turismo internacional. 

 

Figura 4: Mapa de localização do Arquipélago de Bazaruto - Moçambique 

 
 

É notório o uso do território pelo turismo nesse espaço, cujo potencial abrange desde o turismo cultural, 

o turismo de natureza, dentre outros potenciais e atrativos (Figura 5). No entanto, observa-se que o 

processo de turistificação em curso atualmente restringe-se basicamente ao turismo de sol e praia, haja 

vista o potencial existente, mas, sobretudo pelos interesses e intencionalidades do mercado turístico 

altamente globalizado, o que evidencia um processo de estrangeirização do território estudado. 
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Figura 5: Fotos de Praias do Arquipélago de Bazaruto – Moçambique (2012) 

 
Fonte: Arquivo dos autores (2012). Foto: Fransualdo Azevedo(2012). 

 

Ao visitar o arquipélago com o olhar de um pesquisador social observa-se o contraste entre a 

riqueza e a pobreza, pois não faltam imagens, cenários, objetos técnicos e bens que atestam a luxuosidade 

e o poder econômico das empresas e dos turistas que usam o território das praias desse arquipélago, mas 

em contraste com as condições de pobreza e vulnerabilidade da população autóctone, a qual se encontra 

geralmente desempregada ou subempregada. Inclusive, parte da rede de hotéis traz consigo a mão-de-

obra, a exemplo de empreendimentos estrangeiros oriundos da África do Sul. É de se destacar ainda que 

a Ilha principal, Bazaruto, que dá nome ao arquipélago, dispõe de um aeroporto que é usado, sobretudo 

por empresários e turistas estrangeiros endinheirados que usufruem das condições que o território oferece 

(Figura 6). Esses aspectos evidenciam um notório processo de uso e apropriação da riqueza que o 

território oferece intrínseco ao processo de reestruturação do capital mundializado, mas em detrimento 

do desenvolvimento territorial à escala humana e como estímulo às liberdades e capacidades dos 

autóctones.  

Figura 6: Aerofotos de alguns objetos técnicos e infraestruturas presentes no território do Arquipélago 
de Bazaruto – Moçambique (2012) 

  

Fonte: Extraído de Google Earth, 2018. 
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A mundialização do capital e a restruturação do território no contexto turístico moçambicano: 

um olhar sobre o Arquipélago de Bazaruto 

O turismo emergiu como atividade econômica em meados do século XIX e ocupa um importante 

papel no conjunto das relações e políticas econômicas e insere-se na dinâmica da mundialização do capital 

como atividade de expansão do capital industrial, concorrente do capital financeiro, que comanda cada 

vez mais os serviços e as formas de repartição e destinação das riquezas apropriando-se de vários 

territórios (Coriolano, 2006).  

Nesse sentido, verifica-se no período recente (desde o pós-guerra nos anos 1940) um intenso 

processo de mundialização das forças produtivas capitalistas, processo esse também abordado e 

concebido como de globalização. Nesse contexto de mundialização do capital na contemporaneidade, o 

turismo é um dos vetores que mais diversifica e intensifica fluxos em todo o mundo, com forte capacidade 

de transformação dos lugares onde se aloca. No mundo subdesenvolvimento tal processo apresenta-se 

fortemente atrelado ao papel dos Estados e das políticas públicas engendradas no sentido de fomentar 

e/ou organizar a atividade (AZEVEDO et. All, 2012). Em geral, esse processo no mundo 

subdesenvolvido é marcado por muitas contradições que vão desde o aumento do custo de vida para as 

populações autóctones, apropriação do solo, geração de fixos para garantir fluxos turísticos, aumento do 

subemprego, descaracterização da paisagem e da cultura, da produção (pesqueira, por exemplo), enfim, 

agravamento das condições de pobreza e desigualdade. 

Conforme Santos (2004) o apogeu do processo de internacionalização do mundo capitalista, 

marcado por um meio em que a técnica, a ciência e a informação possibilitaram a fluidez do dinheiro, 

dos materiais, da cultura, das ideias e dos homens pelos territórios, ou seja, pela existência de facilidades 

criadas, a comunicação entre as diversas esferas, ao movimento do capital, das pessoas e da disseminação 

do conhecimento. A emergência de uma unicidade técnica, da convergência dos momentos e de uma 

unicidade do motor da vida económica e social são a base do fenômeno de globalização e das 

transformações contemporâneas do território caracterizando-o em uma história técnica e social 

abrangente de novos modos de fazer, onde o movimento local das técnicas deixa de ser somente 

horizontal e é influenciado, pelas verticalidades. 

Destarte, consideramos o território compartimentado e fragmentado, onde deverá prevalecer o 

acontecer solidário, mas também se encontram barreiras de parâmetros exógenos advindos da ação do 

homem, onde os agentes hegemônicos sendo os mais poderosos reservam as melhores porções do 

território ocupando as áreas costeiras tranformado-as em luminosas e deixando a hinterland os espaços do 

interior, opacos, ou seja, menos prestigiados, para os sujeitos não hegemônicos, tendo em vista a 

valorização do dinheiro investido na estruturação do espaço que se valorizam com tais fluxos.    
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Assim, a globalização é conducente a uma relação entre a influência global e a local, através das 

verticalidades caracterizadas por confrontos de interesses, em que a influência externa dominada pelos 

atores hegemônicos, tende a definir as modalidades internas de ação, tomando o papel de regulação do 

espaço a favor dos empreendimentos turísticos. 

As materialidades advindas com o turismo denotam o próprio uso do território, haja vista a 

incidência de investimentos de grupos hoteleiros internacionais hegemônicos. Nesse contexto, nota-se, 

inclusive que o processo de aquisição dos serviços e gestão das reservas dos empreendimentos turísticos 

se dá fora do espaço onde estes estão alocados. Logo, concentram uma linha de receitas para os paises 

de origem, a exemplo da África do Sul e Portugal, onde decorrem as reservas de alojamento turístico da 

maioria dos empreendimentos mencionados (Quadro 1).   

Quadro 1 - Empreendimentos turísticos do Arquipélago de Bazaruto – Moçambique (2018) 

Concessionário 
Capacidade 

Trabalhador 

Nacional Estrangeiro 
Total 

Quarto Cama H M H M 

Pestana Bazaruto Lodge 4 estrelas - - - - - - - 

Anantara Bazaruto Island & Spa 5 estrelas  44 80 115 39 9 4 167 

Gabriel Eco Island / Azura 4 estrelas 26 46 65 3 4 4 76 

And Beyond Benguerra Island 5 estrelas  15 30 79 15 4 2 100 

Kissawa Ltda.  - - - - - - - - 

Marlin Lodge  5 estrelas 17 34 8 2 0 0 10 

Magaruque Lodge  4 estrelas 10 18  
   - 

Hotel Santa Carolina  - - - - - - - - 

TOTAIS 112 208 265 59 17 10 353 

Fonte: Questionário aplicado junto à gestão do Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto (2018)  

Quando um grupo hoteleiro se instala em determinado território e pela sua força e capacidade 

técnica e científica e informacional traz consigo as suas ações que impactam na comunidade impondo-

lhes às vezes a necessidade de a comuniade definir as novas formas de ação coletiva e solidária. 

Neste contexto, um país subdesenvolvido é uma formação socio-ecônomica dependente, um 

espaço onde o impacto das forças externas é preponderante em todos os processos. Por esse motivo, sua 

organização do espaço é dependente. Essas forças externas têm sua própria lógica, que é interna às 

instituições e às empresas interessadas, mas externa em relação aos países a que pertencem. As instituições 

e empresas que impõem inovações técnicas ou organizacionais têm um objetivo comum a acumulação 

de capital (Santos, 2004).  

Assim, o capital e as ações são controlados por uma rede internacional onde “as empresas 

multinacionais do turismo possuem consideráveis vantagens por sua localização em países que combinem 

atrações naturais com mão-de-obra barata” (Chesnais, 1996, p.203). Essa combinação atende à razão de 

lucratividade das empresas não proporcional aos salários auferidos pelos trabalhadores, principalmente 

da população autóctone que muita das vezes não possui o nível de formação adequado para o tipo de 
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infraestruturas e para a prestação de serviço nas referidas empresas. Além disso, os preços em polos de 

turismo tendem a aumentar, num contexto em que as empresas instaladas correspondem a uma rede 

global e os preços estipulados atendem à competitividade estabelecida por um padrão de 

empreendimentos turísticos que se incorpora na lógica de mercado.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise em tela apresentou uma abordagem da realidade dispondo do propósito de construção 

de processos horizontais, democráticos e cidadãos sinalizando para a necessidade de geração de políticas 

públicas sob o ponto de vista econômico, social e político com vistas a solucionar problemas sociais 

históricos, como a desigualdade e a pobreza estrutural. Nesse sentido, as relações entre os agentes e os 

sujeitos devem fluir com base em propostas de desenvolvimento humanitárias e solidárias em que os 

detentores do poder político e do planejamento devem estabelecer o diálogo horizontal fomentando o 

empoderamento das populações locais e não o contrário. No território estudado, isto é, no Arquipélago 

de Bazaruto (Moçambique) tal processo dista de se tornar realidade. 

A condição fundamental das políticas públicas com vistas ao desenvolvimento à escala humana 

deveria incidir na valorização de um sistema econômico no qual prevalecesse a necessidade de potenciar 

o ser humano, reconhecendo as dificuldades de acordo com o contexto inserido, considerando que cada 

povo possui necessidades distintas, o que nem sempre se verifica nos territórios, de modo particular no 

território estudado, onde prevalece interesses exógenos. 

O Estado como mediador no controle das receitas e arrecadador de impostos provenientes das 

atividades turísticas, por exemplo, deveria antes de tudo, propiciar benefícios sociais à população. No 

entanto, em geral este se apresenta contraditório no que tange ao controle social, a exemplo da falta de 

transparência na gestão do território, onde prevalecem os interesses das empresas turísticas e dos que 

ocupam funções na estrutura burocratizada do Governo. Outro problema diz respeito à fragilidade do 

setor público na arrecadação de impostos, ações essas também marcadas pela capacidade de manipulação 

de informações e dados por parte das empresas, quando muitas vezes ocorre distorções na produção e 

divulgação de dados e informações financeiras.  

No interior desse processo, as empresas constituem uma base hegemónica de fundamental 

importância no processo de restruturação produtiva do capital mundializado. Dotadas de capital e poder 

político, quando se pensa a política dos Estados, a política das empresas se apresenta de forma 

hegemônica, além de dispor de uma base técnica na qual se incrementam valores e intencionalidades 

visando à concentração de capital, com notório agravamento da segregação socioespacial e aumento da 

vulnerabilidade da população autóctone, nesse caso intrínseca ao desenvolvimento do turismo no 

Arquipélago de Bazaruto em Moçambique. 
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Portanto, torna-se necessário o fomento à expansão das liberdades individuais e grupais, focada 

nas pessoas e no aumento das suas capacidades e possibilidades de escolha, consolidada com as 

construções e realizações coletivas que empoderam a população e lhes garante autonomia, corroborando 

com a participação efetiva dos autóctones nos processos de tomada de decisão, seja no tocante ao turismo 

ou outro vetor socioeconômico, fazendo com os planos e programas sejam efetivamente inclusivos 

visando o bem-estar coletivo. 
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A MULTIPLICIDADE DE OLHARES PARA O 
CONCEITO DE PAISAGEM À 

ATRATIVIDADE PARA O TURISMO 
 

 

Alini Nunes de Oliveira1 
 

 

INTRODUÇÃO 

A noção de paisagem nos remete a diferentes usos e interpretações, tanto na ciência geográfica 

quanto em outras áreas do conhecimento, como as artes plásticas, a fotografia, a literatura, a música, a 

arquitetura, a biologia, e também o seu uso no senso comum, encontrado em conversas cotidianas, 

jornais, revistas, sem ter obrigatoriamente um aprofundamento científico. Quem nunca leu em uma 

propaganda imobiliária: “Vende-se chácara com belas paisagens e um pôr do sol deslumbrante”, ou 

comentou durante uma viagem ao litoral: “Que linda essa paisagem!”.  Como salienta Domingues (2001, 

p. 60), “Fora do campo disciplinar da Geografia, o uso comum da palavra paisagem tem conotações 

recorrentes, ora referindo-se a um sentido mais ‘naturalista’ com uma paleta variável de elementos de 

referenciação, ora mais ‘culturalista’, trabalhado no estilo literário [...].”  

Os pressupostos geográficos ao longo de sua história passaram por sucessivas transformações e 

encontra-se uma diversidade conceitual quando se trata da noção de paisagem dentro da ciência 

geográfica, sendo que a paisagem adquire na Geografia um caráter polissêmico. Variou no tempo em 

meio às diferentes escolas de pensamento geográfico, sempre evidenciando a dualidade entre a ideia de 

que paisagem é aquilo que se vê (realidade em si) e o modo como é vista (percepção da realidade) 

(SALGUEIRO, 2001).  

Paisagem é um termo antigo, aparecendo identificado seu uso desde o século XIII, por meio das 

pinturas de artistas que retratavam aspectos da natureza, cenas do cotidiano e retratos em suas obras, na 

ornamentação de jardins, também na literatura e na música, por meio da descrição dos elementos de 

beleza cênica, evidenciando seu caráter estético, assim como por meio de relatos de viajantes, associando 

os elementos das paisagens às características de um dado território em sua tarefa de conhecer e estudar 

novos locais (ALVES, 2001).   

Dessa forma, segundo Kiyotani (2014), diferente da ciência, a noção de paisagem no senso 

comum não se prende em avaliar, quantificar ou verificar os graus qualitativos, mas sim se observam as 

questões harmônicas e estéticas.  

 
1 Doutora em Geografia, Universidade Estadual de Londrina - UEL, alini_nunes@hotmail.com 
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Conforme salientam Barbosa e Gonçalves (2014), a noção de paisagem aparece vinculada a alguns 

diferentes significados no decorrer da história: ao conjunto da fisionomia de uma dada área, por suas 

características biofísicas e humanas; como extensão de um local visível; e também como a percepção e 

representação que se faz de uma dada área, significando um cenário ou uma cena. Assim, a formação do 

conceito de paisagem pode ser atribuída a um sentido objetivo (por aspectos concretos relacionados às 

formas dos elementos físicos e biológicos) e/ou também a um sentido subjetivo (relacionados 

principalmente à representação que o sujeito faz do ambiente por meio da percepção).  

Os estudos da paisagem, que antes eram bastante focados na descrição das formas físicas da 

superfície terrestre, aos poucos foram incorporando as ações humanas como pontos-chave para a 

mudança das paisagens, sendo considerados a partir de então como fatores principais de transformação. 

Ainda assim, a ideia de paisagem limitava-se essencialmente ao visual, mas que, progressivamente, houve 

a necessidade de buscar outros elementos para sua explicação (SALGUEIRO, 2001). 

A transformação da paisagem deixa de ser estudada apenas como um processo evolutivo 

(pensando em tempo cronológico) e passa a ser entendida como resultado da interação entre homem-

meio, considerando-se o homem como construtor e transformador das paisagens. Segundo Kiyotani 

(2014, p. 35), “como a paisagem já não é algo que se possa debulhar meramente em elementos físicos, a 

percepção também começa a aguçar os sentidos e sentimentos do observador, afinal não há como avaliar 

ou descrever uma paisagem sem vê-la por dentro” (grifo do autor).  

Gianella (2008) ressalta que deve-se compreender a dinamicidade do conceito de paisagem pela 

história como uma espiral e não como ciclos que se fecham, pois, pelos caminhos que os estudos sobre 

a paisagem vão trilhando, as discussões que são feitas nunca se apagam por completo, já que sempre 

influenciam as ideias e concepções que estão por vir adiante e é dessa forma que vemos a evolução das 

ciências. A divergência que muitas vezes se encontra na literatura em relação à paisagem, “[...] não deve 

ser tomada como um empecilho ou um elemento de confusão, mas sim deve ser considerada como parte 

do processo de construção que está se realizando no presente.” (GIANELLA, 2008, p. 84) 

Assim, paisagem é um termo apropriado e discutido pela Geografia, atribuindo-lhe tamanha 

importância e cientificidade, que foi estabelecido como um dos principais conceitos-chave e categorias 

de análise desta ciência, assim como espaço, território, região e lugar.   

A principal nuance da paisagem incorporada por grande parte dos geógrafos, por muitos anos, 

limitou-se a ser a porção do espaço geográfico possível de se alcançar com o olhar. Nas últimas décadas, 

a literatura geográfica tem sido contemplada com estudos que ampliam sua dimensão, aprofundando as 

características das análises. Há ainda um grupo de estudiosos que identifica a paisagem como uma porção 

da superfície terrestre, analisando-a numa perspectiva ecológica, prolongando a tradição naturalista do 

século XIX, principalmente vinculados aos estudos da Geografia Física. Assim como há um grupo de 

pesquisadores na Geografia Humana que analisa a paisagem numa perspectiva subjetiva, levando em 

conta a construção mental que os sujeitos fazem a partir da percepção e vivência. Na evolução da 
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compreensão sobre a paisagem, outros pesquisadores passaram a atribuir à paisagem as preocupações 

com os processos socioeconômicos e culturais. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente artigo foi construído por meio de pesquisa bibliográfica (livros, teses, dissertações e 

artigos científicos publicados em periódicos e anais de eventos). Buscou-se fazer uma análise do conceito 

de paisagem a partir dos olhares de quatro autores: Augustin Berque, Denis Cosgrove, Milton Santos e 

Maria Tereza Duarte Paes Luchiari.   

Não se pretende, neste artigo, fazer um resgate histórico dos conceitos de paisagem no tempo e 

tampouco discutir a origem etimológica do termo, pois, fazendo um percurso pela bibliografia geográfica 

sobre paisagem, pode-se averiguar que estes já foram feitos por diversos autores aqui estudados 

(BERTRAND e BERTRAND, 2009; CAVALCANTI, 2010/11; KIYOTANI, 2014; MACIEL e LIMA 

2011; MELO, 2005; SALGUEIRO, 2001; SCHIER, 2003; SILVA, 2007, entre outros).  

É importante salientar, também, que nas discussões a seguir não se pretende trilhar um caminho 

com uma única corrente geográfica ou mesmo um único conceito de paisagem. Ideias trazidas por Denis 

Cosgrove e Augustin Berque são muito bem-vindas quando se estuda a atividade turística, pois discutem 

questões como a percepção e a representação que as pessoas fazem das paisagens; assim como cabem 

também discussões trazidas de Milton Santos e Maria Tereza Duarte Paes Luchiari, que abordam outro 

enfoque sobre a paisagem, que também é relevante, remetendo-se aos processos de transformação da 

paisagem; de elementos novos e antigos numa mesma paisagem; funções, formas e conteúdo, entre 

outros vistos no decorrer deste artigo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A paisagem segundo Denis Cosgrove 

 

Em seu artigo “A Geografia está em toda parte: cultura e simbolismo nas paisagens humanas”, 

Cosgrove (1998) explica que a paisagem é uma “maneira de ver”, de harmonizar sua composição em uma 

“cena”, associada às transformações econômicas, sociais e políticas, além da influência de que os 

conhecimentos e crenças afetam o modo como se veem as paisagens.  

Cosgrove (2003) propõe a integração entre o materialismo dialético e a apreensão do simbolismo 

das paisagens, compreendendo a paisagem geográfica nos seus aspectos objetivos e subjetivos, já que, 

para ele, a paisagem é resultado da forma como a sociedade a organiza a partir do modo de produção, 

dotando-a de significado. A paisagem teria então um componente objetivo, por ser apropriada e 

transformada pela ação humana, e um componente subjetivo, devido aos significados contidos na 
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paisagem para aqueles que “[...] a fizeram, a alteraram, a mantiveram, a visitaram [...]” (COSGROVE, 

1998, p. 109).  

As paisagens sempre estiveram ligadas à cultura na Geografia Humana. E o autor faz questão de 

frisar que “ao mesmo tempo, paisagem lembra-nos que a geografia está em toda parte, que é uma fonte 

constante de beleza e feiura, de acertos e erros, de alegria e sofrimento, tanto quanto é de ganho e perda”. 

(COSGROVE, 1998, p. 100).  

O autor propõe o estudo das paisagens de uma forma efetivamente humana, crítica e relevante, 

incorporando a dimensão simbólica, que possa contribuir para uma melhor compreensão da própria 

sociedade.  

As paisagens tomadas como verdadeiras de nossas vidas cotidianas estão cheias de significado. 
Grande parte da Geografia mais interessante está em decodificá-las. [...]. Porque a geografia está 
em toda parte, reproduzida diariamente por cada um de nós. A recuperação do significado em 
nossas paisagens comuns nos diz muito sobre nós mesmos. (COSGROVE, 1998, p. 121) 
 

Pode-se assim pensar na paisagem como representação da identidade do lugar, pois as paisagens 

devem ser vistas em relação ao sujeito, aos valores que este atribui à paisagem, o que isso representa para 

ele. Por isso se encontra julgamento de valor entre beleza e feiúra e alegria e sofrimento. Tudo vai 

depender do contexto em que o observador/sujeito vive.  

O ponto principal da análise da paisagem, para Cosgrove, é o simbolismo. Para ele, só é possível 

compreender as expressões culturais em uma paisagem se conhecermos os símbolos e seus significados 

nessa cultura. Segundo o autor, “todas as paisagens são simbólicas, apesar da ligação entre o símbolo e o 

que ele representa (seu referente) poder parecer muito tênue” (1998, p. 106). O lugar de nascimento de 

uma grande figura nacional, por exemplo, pode ser uma casa simples, comum, mas que possui um 

significado simbólico para os moradores locais e para os que a apreciam. Por esse viés é que muitas 

localidades, no Brasil e no exterior, acabam utilizando antigas moradias para dar lugar a pequenos museus 

em homenagem a personagens importantes da história, atraindo visitantes de diferentes locais. O 

importante, nesse caso, é o significado atribuído àquela casa e não necessariamente a construção em si.   

Utilizando a cultura como premissa para as paisagens humanas, o autor relaciona a cultura de três 

maneiras: cultura e consciência, cultura e natureza e cultura e poder, sendo que todas essas possuem 

significados distintos, já que são criadas e transformadas por grupos sociais distintos.  

Ao tratar sobre cultura e consciência, Cosgrove destaca que a cultura não é algo que funciona 

através do homem, mas sim, são inerentes à sua existência e precisam ser constantemente reproduzidas 

em suas ações, inclusive as não reflexivas, rotineiras, inconscientemente. As manifestações culturais só 

podem sobreviver se as pessoas as praticarem cotidianamente. Como está relacionado ao dia a dia das 

sociedades e este é mutável, a cultura não é estática. Suas transformações decorrem das suas práticas, que 

podem mudar em velocidades diferentes, rápidas ou de forma lenta. Ao estudar, na Geografia, as 

paisagens culturais, a cultura é trazida ao nível da reflexão consciente ao examinarmos as expressões 
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culturais. “Assim a cultura é, ao mesmo tempo, determinada por e determinante da consciência e das 

práticas humanas” (1998, p. 102).  

Apesar de nem sempre facilmente visível, às vezes pouco óbvias, qualquer intervenção humana 

na natureza envolve sua transformação em cultura. Para mostrar a relação entre cultura e natureza, 

Cosgrove usa um exemplo interessante, cuja compreensão é bastante sutil: o tomate, um objeto natural, 

quando tirado do pé, é cortado e apresentado em forma de alimento humano (seja para o uso in natura, 

ou para fabricação de molhos e sucos, por exemplo). O objeto natural torna-se um objeto cultural, pois 

lhe foi atribuído um significado, uma função. Esse significado cultural não faz com que as propriedades 

naturais do tomate sejam perdidas (cor, peso, sabor e nutrientes continuam os mesmos). Para elucidar 

com outro exemplo, lembramos um símbolo da religiosidade na Índia, a vaca. Para os países ocidentais, 

a vaca é um objeto natural, cujo significado atribuído por grande parte das pessoas é de alimento (tanto 

a carne quanto o leite). Mas, para grande parte dos indianos que seguem a religião hinduísta, à vaca é 

atribuído o significado sagrado e o leite, sua urina e até mesmo suas fezes são utilizados em rituais de 

purificação. Verifica-se assim que um objeto natural pode ter também atribuições culturais diferentes.  

Ao mencionar também a relação entre cultura e poder, Cosgrove (1998) evidencia que o estudo 

da cultura (e consequentemente das paisagens) está intimamente ligado ao estudo do poder. Um grupo 

dominante, em determinada sociedade, sempre irá procurar impor sua experiência e visão de mundo, 

suas suposições sempre como verdadeiras e válidas para todas as pessoas, tornando-se muitas vezes o 

próprio senso comum. “O poder é expresso e mantido na reprodução da cultura” (1998, p. 105). Muito 

do simbolismo da paisagem reproduz as normas culturais estabelecendo os valores de grupos dominantes 

por uma sociedade. 

Em detrimento da existência da cultura dominante, temos as culturas subdominantes (ou 

alternativas), que Cosgrove divide em: residuais, emergentes e excluídas. Cada uma dessas terá um 

impacto diferente na paisagem.   

A partir da análise feita por Cosgrove, via de regra, as culturas alternativas são menos visíveis na 

paisagem do que as dominantes. Claro que isso muda quando mudamos a escala de observação.   

As culturas residuais, segundo o autor, são como paisagens relíquias. Muitos elementos da 

paisagem pouco têm de seu significado original, ou seja, o significado para os que os produziram 

inicialmente. Esses elementos nas paisagens são de grande interesse dos geógrafos e historiadores, com 

o objetivo de resgatar nossas origens. Como ocorre com documentos históricos, o significado original de 

tais elementos é de difícil recuperação. 

Já no caso das culturas emergentes, segundo Cosgrove, são algumas bastante transitórias e com 

impacto permanente relativamente pequeno sobre a paisagem. O autor lembra o exemplo da cultura 

hippie dos anos de 1960 nos Estados Unidos, que divulgava um estilo de vida alternativo, desde os hábitos 

alimentares até a forma de encarar o trabalho e as relações socais. Apesar de ser uma época passada, hoje 



 

 
496 

se encontram comunidades que buscam rememorar e reviver as premissas dessa cultura, como uma forma 

de combate à sociedade capitalista moderna, claro que em outros moldes.  

Por fim, a paisagem humana possui muitos símbolos de grupos/culturas excluídas. Minorias que, 

como cultura alternativa, frequentemente não são vistas ou mesmo têm suas paisagens decodificadas, 

como “[...] o local da caravana cigana, as marcas deixadas por mendigos para indicar o caráter de uma 

vizinha como fonte de caridade, o grafite das gangs de rua, [...] todos estão codificados na paisagem da 

vida cotidiana [...]” (COSGROVE, 1998, p. 121).    

Cosgrove também busca analisar, em sua obra Observando la naturaleza: el paisaje y el sentido 

europeo de la vista (2002), as conexões da paisagem com a visão e o sentido do visível. Relacionar a 

paisagem geográfica com o sentido da visão não é negar a importância dos outros sentidos humanos, 

tampouco a importância da cognição no momento de dar forma aos locais. O olfato e o ouvido podem 

ser muito mais potentes e imediatos em uma pessoa que a vista ao criar as respostas emocionais perante 

uma paisagem. Apesar da valorização da visão, há uma busca por relações entre paisagem, geografia e 

outros sentidos: “Las geografías de lo que se puede ver están por norma general más reguladas que las de 

lo que se puede escuchar, oler, sentir o saborear” (COSGROVE, 2002, p. 70). Privilegiar apenas a visão 

como principal meio de conhecimento do mundo desvaloriza as outras formas de experiência e cognição. 

Por isso o desenvolvimento de outros sentidos faz-se tão importante e, por que não, buscar aprimorá-

los por meio das experiências nas atividades turísticas? 

 Cosgrove, baseando-se nas ideias de Berger (1972), dizendo que a ação de ver, apesar de parecer 

apenas fisiológica, é tão significativa quanto também é uma habilidade apreendida, afirma que os modos 

de ver são diferentes, devido às formas de perceber o local, como por exemplo: superfície e profundidade, 

proximidade e distância, já que o ato de ver é uma atividade que sofre influências culturais.  

 

El uso del sentido de la vista está conformado tanto por imágenes vistas en el pasado, por 
experiencias individuales, recuerdos e intenciones como por las formas físicas y los espacios 
materiales ante nuestros ojos. Si bien es obvio que gran parte de la visión aprendida es personal, 
otra gran parte también es social, gobernada por convenciones sobre lo que se debe ver, quién 
lo debe ver, cuándo y en qué contexto, sobre las asociaciones y significados atribuidos a una 
escena dada y sobre sus propiedades formales y compositivas. (COSGROVE, 2002, p. 69) 
 

A maneira pela qual se observam as paisagens está carregada de intencionalidades advindas de 

experiências que cada ser humano tem durante toda a vida, assim como por influência do meio social em 

que vive.  

Importante ressaltar que o ser humano consegue, muitas vezes, captar muito mais do que está 

imediatamente visível aos seus olhos, até chegar ao significado “invisível”, não-material. Cosgrove (2002, 

p. 71) ainda salienta que, “La imaginación [...] encuentra expresión en el mundo de cada uno de los 

sentidos: en la música que se oye, en la comida que se degusta, en los movimientos corporales, perfumes 

olidos y en las representaciones gráficas que atraen el ojo”. 
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A paisagem segundo Augustin Berque 

As contribuições de Berque ao estudo da paisagem são fundamentais no ponto em que critica a 

análise puramente objetiva (positivista) da paisagem que muitos estudiosos fazem, pois dessa forma 

negligencia-se como uma relação coletiva operada pela sociedade que a produz, reproduz e transforma 

(HOLZER, 2004).  

Ao analisar objetivamente a paisagem, de acordo com Berque (1998), acaba-se tendo um 

distanciamento da paisagem como dimensão sensível. A análise então deve ser feita a partir do sujeito 

coletivo, ou seja, uma sociedade que possui em suas raízes uma história.  

Em uma de suas principais obras, “Paisagem-marca, Paisagem-matriz: elementos da problemática 

para a Geografia Cultural”, Berque elabora conceitos que proporcionam um entendimento holístico da 

paisagem.  

A paisagem é uma marca, pois expressa uma civilização, mas é também uma matriz porque 
participa dos esquemas de percepção, de concepção e de ação – ou seja, da cultura – que 
canalizam, em um certo sentido, a relação de uma sociedade com o espaço e com a natureza e, 
portanto, a paisagem do seu ecúmeno. (BERQUE, 1998, p. 84-85) 
 

Como marca, a paisagem pode ter, como ponto de partida, seus elementos descritos como dados 

perceptíveis, mas a explicação deve ir além do percebido, “[...] seja por abstração [...] seja por mudança 

de escala no espaço [...] ou no tempo [...]”. (BERQUE, 1998, p. 85)  

O estudo da paisagem não se baseia exclusivamente em explicar o que produziu a paisagem como 

objeto e nem descrever apenas os elementos que se observam. Para uma compreensão mais profunda, 

entende-se que a paisagem é vista por um olhar (esse sentido humano que nos é despertado a enxergar o 

que há à nossa volta), apreendida por uma consciência (que pode ser influenciada pelo meio cultural em 

que vivemos, nossas experiências e entendimento do mundo), julgada por uma estética e uma moral (que 

são ditados muitas vezes pela sociedade da época e que pode se modificar a partir das mudanças 

socioeconômicas e culturais do momento).  E. por outro lado, a paisagem também é matriz, ou seja, ela 

determina esse olhar, essa consciência, essa experiência, essa estética e essa moral (BERQUE, 1998).  

O que Berque enfatiza é que, ao se tratar da paisagem, não está se referindo somente à visão, mas 

a todos os sentidos humanos; não somente à percepção, mas sim a todas as formas de relação entre o 

indivíduo e o mundo, lembrando-nos de situar esse indivíduo em uma sociedade, que possui sua cultura, 

mas que o que cada indivíduo percebe destas relações sempre difere uns dos outros.   

Além dos conceitos acima citados, Berque ainda contribui com a temática da paisagem em seu 

texto “Milieu, trajet de paysage et déterminisme géographique”. Nessa obra o autor salienta que “[...] le 

paysage est la manifestation sensible à une certaine échelle d'espace. Cette relation établit une unité entre 

le sujet et l'objet, unité dont la réalité ne peut être pensée ni comme objet ni comme sujet, mais comme 

trajet perpétuel entre les deux termes (BERQUE, 1985, p. 99-100).”  
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A paisagem segundo Milton Santos 

A definição que Milton Santos atribui à paisagem é pertinente quando se pensa nas paisagens para 

o turismo: “Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a paisagem. [...]. Não é formada 

apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons etc.” (SANTOS, 1997a, p. 61). 

Muito além dos atrativos visuais, encontram-se também atrativos que despertam outros sentidos 

humanos, como as cores das plantações na área rural, o aroma do café sendo preparado na hora, os sons 

que são percebidos nestes lugares, dentre outros que serão detalhados em momento oportuno. Faz-se 

pertinente a ideia de Milton Santos quando ratifica a importância da percepção para apreensão da 

paisagem: 

A dimensão da paisagem é a dimensão da percepção, o que chega aos sentidos. Por isso o 
aparelho cognitivo tem importância crucial nessa apreensão, pelo fato de que toda nossa 
educação, formal ou informal, é feita de forma seletiva, pessoas diferentes apresentam diferentes 
versões do mesmo fato. [...] Se a realidade é apenas uma, cada pessoa a vê de forma diferenciada; 
dessa forma, a visão pelo homem das coisas materiais é sempre deformada. [...] (SANTOS, 
1997a, p. 62).  

 A percepção que se tem das paisagens é sempre um processo de seleção do que se apreende pelos 

sentidos. O contexto de cada sociedade, de cada pessoa, fará com que a forma que ela apreende a 

paisagem seja diferente da outra, ou seja, a forma como um cientista observa uma dada paisagem é 

diferente da visão que um homem comum a tem e isso será diferenciado para cada pessoa, já que depende 

da cultura e das vivências de cada um.  

Conforme Santos (1997a, p. 66), “a paisagem não se cria de uma só vez, mas por acréscimos, 

substituições [...]. Uma paisagem é uma escrita sobre a outra, [...] é uma herança de muitos diferentes 

momentos. [...]” A cada diferente momento da história da sociedade vão sendo criados novos objetos, 

com diferentes técnicas, que fazem com que muitos sejam substituídos, outros sejam mantidos, 

contribuindo assim para a transformação corrente das paisagens. Esses movimentos não ocorrem apenas 

pela necessidade de atualização das técnicas, mas também pelas condições econômicas, políticas, culturais 

etc., que dada sociedade vive em cada momento. Pode-se dizer que a paisagem é “[...] uma espécie de 

palimpsesto onde, mediante acumulações e substituições, a ação das diferentes gerações se superpõe” 

(SANTOS, 1996, p. 84). Não se pode deixar de mencionar que, a partir da análise de Santos,  

A paisagem não é dada para todo o sempre, é objeto de mudança. É um resultado de adições e 
subtrações sucessivas. É uma espécie de marca da história do trabalho, das técnicas. [...]. 
Suscetível a mudanças irregulares ao longo do tempo, a paisagem é um conjunto de formas 
heterogêneas, de idades diferentes, pedaços de tempos históricos representativos das diversas 
maneiras de produzir as coisas, de construir o espaço. (SANTOS, 1997a, p. 68) 

 Ao conhecer estas paisagens, “[...] desvendar essa dinâmica social é fundamental, as paisagens nos 

restituem todo um cabedal histórico de técnicas, cuja era revela; mas ela não mostra todos os dados, que 

nem sempre são visíveis” (SANTOS, 1997a, p. 69). Percebemos assim que “[...] a paisagem é 



 

 
499 

transtemporal, juntando objetos passados e presentes, uma construção transversal.” (SANTOS, 1996, p. 

83). 

 Assim, as mudanças observadas nas paisagens podem ser estruturais ou funcionais. Santos (1997a) 

cita um exemplo interessante, como o caso de postos de saúde, escolas, fábricas menores que se instalam 

em antigos casarões deixados por outras atividades, readequando-se, dentro das formas velhas, às novas 

funções que passarão a exercer. No Brasil, muitas fazendas de café e de outros produtos agrícolas 

deixaram de ser produtivas com o passar dos anos, porém assumiram novas funções, reinventaram-se, e 

hoje abrem suas portas para receber visitantes, para que eles conheçam um pouco da sua história. Mais 

uma vez, velhas formas, também chamadas pelo autor de rugosidades, dividindo espaço com novos 

objetos, alterando suas antigas funções e adaptando-se às necessidades da atualidade. Como salienta 

Santos (1997b, p. 54) “[...] a construção da paisagem converte-se em um legado aos tempos futuros”.  

O estudo da paisagem pode ser assimilado a uma escavação arqueológica. Em qualquer ponto 
do tempo, a paisagem consiste em camadas de formas provenientes de seus tempos pregressos, 
embora estes apareçam integrados ao sistema social presente, pelas funções e valores que podem 
ter sofrido mudanças drásticas. Desse modo, as formas devem ser “lidas” horizontalmente, 
como um sistema que representa ser às atuais estruturas e funções. Além disso, cumpre efetuar 
uma leitura vertical para datar cada forma pela sua origem e delinear na paisagem as diversas 
acumulações ao longo da história (SANTOS, 1997b, p. 55).   
 

Segundo Santos (1997a) existem dois tipos de paisagens: a paisagem artificial considera-se a que 

foi transformada pelo homem por meio das técnicas e, grosso modo, a paisagem natural é aquela em que 

ainda não houve intervenção humana. Mas sabemos que, com a evolução do meio técnico-científico, hoje 

são raras as áreas não atingidas pela ação da sociedade. Santos, tendo como referência Carl Sauer, expõe 

que “[...] à medida que o homem se defronta com a natureza, há entre os dois uma relação cultural, que 

é também política, técnica etc.” (1997a, p. 64), ou seja, a diferença entre os dois tipos de paisagens, a 

natural e a artificial, torna-se cada vez menor. “Quanto mais complexa a vida social, tanto mais nos 

distanciamos de um mundo natural e nos endereçamos a um mundo artificial” (SANTOS, 1997a, p. 65). 

Deve-se considerar que “a paisagem é sempre heterogênea” (SANTOS, 1997a, p. 65). É um 

conjunto de fragmentos de formas naturais e artificiais (que também podem ser consideradas como 

culturais) que se diferenciam quanto ao tamanho, volume, cor, utilidade, ou por qualquer outro critério 

que se utilize para qualificar uma paisagem. Hoje, quando se observam grandes cidades como São Paulo, 

Londres e Tóquio, a proporção de elementos artificiais na paisagem é tão grande que os elementos ditos 

“naturais” muitas vezes são difíceis de enxergar.   

 

A paisagem segundo Maria Tereza Duarte Paes Luchiari 

Por conta dos múltiplos sentidos, significados e aplicações possíveis, Luchiari (2007) ressalta que 

é importante ter um olhar multidimensional e conjuntivo para a paisagem, pois, segundo a autora, “a 
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explicação cultural da paisagem busca sua substância na relação entre objetividade e subjetividade, 

materialidade e representação, paisagem e imaginário coletivo” (LUCHIARI, 2007, p. 30).  

Cada vez mais a paisagem natural – aquela não modificada pela ação antrópica – vem perdendo 

sua representação, pois a crescente capacidade técnica da sociedade tem motivado o uso intensivo dos 

espaços que, contendo as marcas deixadas pela humanidade, transforma-se em paisagem cultural. A 

paisagem cultural é um híbrido de natureza e cultura.  

Luchiari (2001) comenta que, quando se pensa em natureza antes do período técnico, remete-se 

o pensamento a algo mítico, ao selvagem, ao desconhecido, ao medo, tendo o homem a função de buscar 

a sobrevivência em meio às adversidades naturais, protegendo-se dos animais e das intempéries climáticas, 

bem como tendo que providenciar seu alimento. A partir do momento em que o homem deixa de ser 

nômade e passa a cultivar seu próprio alimento e a criar animais para seu consumo, apropriando-se da 

natureza a seu favor por meio de técnicas, as possibilidades de lidar com as ameaças naturais contribuem 

para o controle de certos fenômenos que ocorrem ao seu redor. Assim, em cada época, o imaginário 

social define diferentes formas de concepção da natureza, sua aproximação ou distanciamento.  

Na sociedade ocidental, a concepção de paisagem emergiu no mesmo período em que a ciência 

arquitetava a dicotomia entre sociedade e natureza. Era preciso superar a ideia de natureza vinculada a 

mitos, superstições, objetivando outra forma de apreendê-la. Porém, ao separar-se da natureza, a 

sociedade ocidental moderna criou o conceito de paisagem, valorizando seu significado estético, 

ressurgindo a subjetividade da aproximação da mesma (LUCHIARI, 2001).  

Os movimentos ambientalistas, sob uma ótica preservacionista, ao buscar o isolamento de 

ecossistemas naturais – intencionalmente ou não – intensificaram a dicotomia entre sociedade e natureza, 

na qual a natureza tornou-se novamente algo externo ao homem. Mas, ao mesmo tempo em que esses 

elementos se distanciam, há também, mais recentemente, uma valorização dos elementos naturais, 

reincorporando a natureza à sociedade, como se não fizessem parte daquela paisagem. Apesar de não 

estar intrínseco no pensamento humano, a sociedade e a natureza são indissociáveis.  

A paisagem é composta por formas e conteúdo. Seu conteúdo só se revela por meio das funções 

sociais que lhes são atribuídas no desencadear da história. As práticas sociais, em cada época, materializam 

de diferentes maneiras as marcas nas paisagens, ou seja, são construídas, transformadas e valorizadas de 

acordo com as mudanças nas estruturas sociais dos grupos. Sobre isso, Luchiari comenta que “a paisagem 

é materialidade, mas é ela que permite à sociedade a concretude de suas representações simbólicas” (2001, 

p. 13-14). Sendo assim, a razão simbólica, que constitui o processo de construção da paisagem, 

desnaturaliza seu significado, revelando sua dimensão cultural.  

  A autora ainda levanta uma discussão em relação ao que alguns teóricos defendem sobre a morte 

das paisagens, referindo-se à transformação das paisagens naturais, principalmente a partir da Segunda 

Guerra Mundial. A dinâmica que vem ocorrendo é a transformação das paisagens tradicionais pela 

sociedade e a evidência do sentimento de nostalgia pelas paisagens do passado, antes mais conservadas e 
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próximas aos elementos da natureza e também aos modos de vida de épocas passadas. Se nem mesmo 

os elementos naturais são estáticos e nem a cultura e a sociedade, por que as paisagens deveriam 

permanecer intactas? questiona a autora.  

Ora, se as paisagens são construídas socialmente (devido à valorização estética do meio pela 

sociedade contemporânea), elas não se esgotam, pois o que se esgota ou se degrada são os recursos 

naturais ou alguns determinados usos que se fazem dessas paisagens (LUCHIARI, 2000). 

A intensificação da ocupação humana na superfície terrestre, com o desenvolvimento técnico-

científico, permitiu a criação de facilidades e descobertas nos mais variados ramos: transportes, 

alimentação, vestuário, lazer e saúde, entre outros, além de permitir a expansão do conhecimento e 

descobrimento de paisagens nunca antes imaginadas. Essas transformações nas paisagens, intensificadas 

pela ação humana, em nenhum outro momento da história foram tão rápidas como nas últimas décadas. 

No mundo altamente tecnicista e urbanizado que se vive hoje, toda essa tecnologia beneficiou, por um 

lado, a população por meio de melhores condições de vida e, por outro lado, transformou a sociedade 

tradicional numa sociedade de consumo (graças ao apelo da mídia), urbanizada (no Brasil, mais de 80% 

da população se concentra nas cidades) e estressada (em razão da grande agitação do cotidiano das 

pessoas em busca de melhores condições financeiras).    

O crescimento da busca por paisagens menos urbanizadas, com maior contato com os elementos 

da natureza, mostra que há uma grande necessidade do retorno a uma vida bucólica, reencontro de valores 

eliminados da vida cotidiana, recuperação da paz interior e vivência com pessoas cujos modos de vida 

são tidos como simples, como no meio rural.  

No mundo contemporâneo, a sociedade tem sofrido uma crise existencial, junto à necessidade de 

retorno simbólico ao passado, quando a proximidade do homem aos elementos da natureza, de vivências 

mais tranquilas e espaços acolhedores, eram constantes. Como afirma Luchiari (2001), o acelerado 

processo de urbanização e industrialização, o caos urbano, associado a uma vida estressante do trabalho 

e a insegurança, o ecologismo radical (levando ao extremo o isolamento da sociedade aos ambientes de 

contato com a natureza) e a deterioração das paisagens, invadem o pensamento da sociedade 

contemporânea, não deixando observar que existem paisagens cênicas e agradáveis, mesmo em meio à 

vida moderna em um mundo capitalista.  

Essas rápidas transformações das paisagens, evidenciadas pelas dinâmicas do sistema capitalista 

em que vivemos, parecem transformar o tempo em algo passageiro, sem substância, superficial, sem 

aderência. A configuração das paisagens, por sua vez, é marcada pela mudança constante dos referenciais 

da vivência humana, tornando as coisas muito mais fáceis de serem esquecidas.  

As paisagens encontram-se hoje cada vez mais híbridas, ou, como definida por Luchiari (2001, p. 

21), “[...] carregada de natureza e sociedade, de processos naturais e sociais; a paisagem não se esgota, 

não morre”. Se considerarmos que as paisagens são dinâmicas e construídas socialmente, elas não se 

esgotam. Passam constantemente por processos de transformação, reproduzem-se, renovam-se, 
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regeneram-se, por vezes mais rapidamente, em outros momentos mais lentamente, algumas vezes em 

caráter negativo (como a devastação de uma área indígena por ações de madeireiras, rios poluídos, lixões 

a céu aberto), outras vezes positivamente (como a revitalização das edificações de um bairro histórico de 

uma cidade ou a restauração de um casarão de fazenda da época do auge do café).  

 
[...] Permite trazermos à luz novas formas de sociabilidade, articuladas em função do processo 
contemporâneo de revalorização das paisagens para o lazer. Esse movimento, ao invés de 
contrapor o tradicional ao moderno, o lugar ao mundo, o natural ao artificial, impulsiona [...] a 
formação de organizações socioespaciais cada vez mais híbridas, cujas formas e lógicas antigas 
associadas às novas originam uma outra composição.  

Há que se lembrar de que as paisagens são modeladas pelas transformações naturais e também 

pelo trabalho humano, em maior ou menor grau, dependendo da paisagem que se está tratando. As 

paisagens são, cada vez mais, providas de elementos culturais, pelas próprias práticas sociais. Ao mesmo 

tempo em que a ideia causa um distanciamento entre homem e ambiente, também há um processo de 

valorização estética da natureza e a ressignificação das paisagens. Além disso, a paisagem pertence a um 

sistema de valores construído historicamente e apreendido diferentemente no tempo e no espaço pela 

percepção humana (LUCHIARI, 2001). Podemos ter os mesmos elementos em uma dada paisagem, mas 

a percepção que um artista, um geógrafo, um arquiteto, um proprietário rural ou um turista terão desta 

paisagem serão sempre diferentes. A materialidade pode ser a mesma, mas a representação que se faz 

dela muda constantemente. Corroborando essa ideia, Besse (2006, p. 62) salienta que é preciso: 

[...] fazer jus a outros olhares culturais lançados sobre a natureza, a outros universos de 
significação, a outros conceitos e a outras práticas que [...] são investidas no território [...]. Há o 
olhar do cientista, o do médico, o do engenheiro, o do religioso, ou do peregrino, etc. Em cada 
caso, o território é afetado por qualidades paisagísticas particulares, próprias ao interesse daquele 
que o considera.   

Muito bem-feita é a colocação de Passos (2013, p. 65) quando destaca que “[...] a demanda social 

por paisagem, ou mais particularmente por ‘paisagens cênicas’ é muito forte”. Sabemos que a paisagem é 

um recurso muito utilizado pelo setor imobiliário e também pelo setor de turismo, por exemplo. Em 

ambos, a imagem da paisagem tem um valor comercial elevado devido à busca das pessoas por lugares 

belos. Tanto na propaganda de vendas de lotes em um condomínio residencial na praia, quanto na 

propaganda da agência de viagens ofertando promoções de pacotes turísticos, as imagens das paisagens 

são oferecidas aos “compradores”.  

A paisagem como recurso turístico 

Estudos indicam que a paisagem é um dos principais elementos na escolha de um destino para 

viajar. Por isso a importância de estudar as paisagens. Pires (1999, p. 162) enfatiza que:  

Se a razão de ser do turismo – aquilo que mais caracteriza este fenômeno – é o deslocamento ou 
movimento voluntário das pessoas de um lugar para outro no espaço, então o turismo pode ser 
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concebido como uma experiência geográfica na qual a paisagem se constitui num elemento 
essencial. 
 

Muitos lugares são escolhidos por conta de suas paisagens, que assim se constituem em recursos 

turísticos com base nos valores que lhes são atribuídos. Silveira (2014) faz um apontamento importante 

sobre isso: um local inacessível, que não seja valorizado pelo turismo, não é um recurso turístico 

propriamente dito, pois, para sê-lo, precisa ser valorizado do ponto de vista da economia do turismo.  

O autor ressalta também que a transformação da paisagem em recurso turístico depende do seu 

grau de atratividade. A partir do momento em que uma paisagem é avaliada, ela passa a ter diferentes 

valores de uso, que vão depender de como é a percepção/valorização do turista e dos demais envolvidos 

com a atividade turística.  

O que constitui a paisagem como recurso turístico não é apenas sua aparência real, mas também 

sua imagem e representação. “[...] a paisagem como algo concreto refere-se à essência do recurso turístico, 

mas é, sobretudo, a imagem dela que lhe confere um novo acréscimo de valorização por parte do turismo” 

(SILVEIRA, 2014, p. 68).  

A valorização das paisagens pelos turistas está atrelada fortemente às necessidades psicossociais 

de mudança do cotidiano e o que estas paisagens representam a cada um é diferente. Conforme salienta 

Yázigi (2002, p. 23): 

[...] o que se busca, na realidade, não são unicamente paisagens, embora para muitos isso baste 
para seduzir muita gente. Buscam-se lugares que se revelam pelas paisagens, daí a importância 
que elas têm de elo entre o estranho e o mundo a ser descoberto.  
 

A valorização das paisagens é possível em função do conteúdo simbólico do qual elas se 

encontram revestidas. Compreender a dinâmica dos “cotidianos” permite–nos ampliar o entendimento 

também sobre as motivações de viagem, pois, segundo Yázigi (2002, p. 24) “Fazer turismo não significa 

obrigatoriamente frequentar lugares fabricados por sua indústria, mas dirigir-se para qualquer outro 

cotidiano também repleto de rotinas dos outros [...]”.  

Há também, muitas vezes, certa homogeneização das paisagens pelo e para o turismo, resultante 

da massificação dos gostos e de modismos, fruto de uma sociedade de consumo mundializada (CRUZ, 

2000). Luchiari (2000, p. 122) ressalta que “a atratividade dos lugares (paisagens naturais ou construídas) 

precisa ser constantemente vendida, então, ela é constantemente recriada, ou melhor, padronizada em 

estilo, estética e atendimento”. Por essa e outras razões que será discutido no próximo tópico que o 

desenvolvimento da atividade turística deve ser planejado de acordo com as características do local.  

Silveira (2014) levanta uma discussão importante sobre o fato de a paisagem, muitas vezes, ser 

transformada em simples objeto, como uma mercadoria de consumo turístico, ou seja, percebemos a 

descaracterização do local, principalmente pela banalização e massificação do seu uso pelo turismo. “A 

principal crítica a essa banalização da paisagem se refere ao fato de o turista [...] criar muitas expectativas 

em torno da beleza estética da paisagem e a experiência que oferece e limitar a viagem simplesmente ao 

consumo visual dos lugares [...]” (SILVEIRA, 2014, p. 75). Ferrara (2002, p. 71) enfatiza que: 
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A publicidade turística faz da exploração da imagem seu grande atrativo. [...] Se examinarmos a 
seleção vocabular [...] - o novo, o eletrizante, o eloquente, o exclusivo, o refinado -, observamos 
um conjunto de palavras destinadas a produzir sentidos e efeitos visuais de cor e brilho múltiplos 
[...]. A publicidade turística seleciona o que ver e, sobretudo, como ver. 

Uma grande indagação feita por Milton Santos (1997d) é: “[...] como produzir, então, o turismo 

alternativo num mundo de mercado?”. O turismo deve levar em consideração a identidade e autonomia 

da população local, tendo como centro do mundo o homem e não o dinheiro, a técnica ou a natureza. 

Estes devem ser levados em consideração sim, mas não de maneira extremista, no qual o que predomina 

é a ganância, a artificialidade e o preservacionismo exacerbado. Além do posicionamento dos agentes na 

articulação do desenvolvimento de base local, turistas e comunidade em geral devem ter participação 

efetiva nesse processo: o turista buscando comungar com o morador, respeitando sua cultura e 

aprendendo a lidar com as diferenças, observando a face educativa do turismo; e a comunidade pela 

hospitalidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Há alguns aspectos que deve se ter em mente ao pensar a paisagem como recurso turístico: o 

turismo é uma atividade de grande significado econômico e sociocultural, que tem nas paisagens sua mais 

importante matéria-prima; a transformação da paisagem em recurso turístico depende do seu grau de 

atratividade e também das necessidades psicossociais dos turistas, que lhes são particulares; é fundamental 

que, no planejamento da atividade turística, haja um envolvimento dos moradores também na seleção 

dos atrativos, para que eles se sintam pertencentes ao local em que habitam. 
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INTRODUÇÃO 

As principais preocupações, tanto a nível local quanto em âmbito mais global em relação ao 

desenvolvimento dos territórios, envolvem questões epistemológicas, metodológicas e até mesmo 

referentes à sua práxis. Estudos de Boisier (1999), Souza (1996, 1997) e Reis (2005) discutem conceitos 

e experiências que norteiam a questão desenvolvimentista dos territórios.  

 A prática do turismo rural no Distrito de Itaiacoca, localidade do município de Ponta Grossa/PR, 

apresenta relevante importância para o desenvolvimento desta, por se tratar de uma atividade econômica 

que visa à obtenção de lucro e por consequência, o desenvolvimento desta localidade. Embora possa 

trazer impactos negativos, é importante salientar que os aspectos positivos oportunizam atividades para 

que a comunidade local obtenha renda como também emprego, desde que as propriedades rurais se 

mostrem competitivas perante o mercado globalizado. 

Por isso, o objetivo principal que permeou as discussões neste estudo se refere ao debate a respeito 

do desenvolvimento sob a perspectiva econômica e localista. E, como objetivo mais específico, buscou-

se de descrever a potencialidade do turismo rural no Distrito de Itaiacoca como possibilidade de 

desenvolvimento local. Tal análise se apresenta como um desafio, principalmente porque, tanto para o 

turismo quanto á ciência geográfica, é de suma importância a atribuição de uma escala de análise do 

desenvolvimento.  

 Trata-se de um estudo pautado no método dedutivo, bem como, na pesquisa de cunho descritivo, 

pois, visa analisar a prática do turismo rural no Distrito de Itaiacoca como uma alternativa para o 

desenvolvimento local. Sendo assim, o presente trabalho se estrutura a partir de um debate acerca do 

desenvolvimento econômico e sua perspectiva localista e, posteriormente, mediante a descrição do 

distrito de Itaiacoca e seu potencial para o turismo rural como alternativa de desenvolvimento local. 

 
1 Mestranda em Geografia, UEPG, anacostasiqueira@gmail.com 
2 Mestranda em Geografia, UEPG, sandrakremert@gmail.com 
3 Mestranda em Geografia, UEPG, cberdnachuk@gmail.com  
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Considerações sobre desenvolvimento, seu caráter economicista e sua perspectiva localista. 

A conceituação sobre desenvolvimento é tratada de maneira complexa, pois possui vários 

significados, sendo discutida em âmbito econômico, social, cultural e ambiental, associado a promover 

mudanças visando progresso e crescimento econômico, bem como, também pressupõe transformações 

nos espaços: “Desenvolvimento pressupõe mudança, transformação − e uma transformação positiva, 

desejada ou desejável” (SOUZA, 1996, p. 5). 

O conceito de desenvolvimento, com seus vários significados, não se esgota somente na 

concepção de desenvolvimento econômico, para Souza (1997) o desenvolvimento econômico estaria 

ligado à união de crescimento com modernização tecnológica, o que compreende aspectos quantitativos 

e também qualitativos, quando essa modernização é formada por uma complexa estrutura econômica 

proporcionada pelo aumento da produção média do trabalho. 

A concepção sobre desenvolvimento ainda é tida como complexa e contrária a crescimento 

econômico, pois crescimento econômico leva em consideração somente o aumento de riqueza e de 

recursos materiais. Diferentemente do crescimento econômico, o desenvolvimento visa contemplar a 

sociedade como um todo, trazendo-lhe benefícios no âmbito econômico, social e político. 

O termo "desenvolvimento" parte para um entendimento complexo e ambíguo, pois a economia 

aparece sendo como única responsável pela discussão, quando se trata de desenvolvimento envolvendo 

uma localidade, por exemplo. Apesar disso, é notório que o aumento da produção e da receita de certa 

atividade não assegura que todas as camadas da população obtenham benefício, pois que, muitas vezes, 

tais circunstâncias são seguidas da utilização de tecnologias, da mecanização, da concentração de meios 

de produção, entre outros fatores que ocasionam mudanças nas relações de trabalho, como também 

acabam prejudicando grande parte de uma população (DIAS; AGUIAR; PEREIRA, 2016). 

Souza (1997) revela uma ideia de desenvolvimento como um meio e não como um fim. Dessa 

forma, podemos entender que um modelo de desenvolvimento deve avançar de modo que esteja 

fundamentado na cooperação entre agentes e não pela exclusão, característica essa de um processo de 

desenvolvimento da atual economia de mercado. Desse modo, Souza (1997, p. 15) afirma que: “Dito isto, 

cabe insistir: o desenvolvimento estritamente econômico só pode ser, na melhor das hipóteses, um meio, 

e jamais um fim, não sendo razoável, por conseguinte, 'economicizar' o conceito de desenvolvimento em 

geral”. 

A teoria econômica geral – e os modelos de desenvolvimento não negam isso − salienta que o 

crescimento econômico é responsável por gerar benefícios para todas as camadas sociais existentes da 

população, também chamada de ‘efeito vazamento’ (trickle-down effect of growth), como também é encarada 

como um dos fatores que reduz as condições de pobreza. Mesmo assim, contudo, o crescimento 

econômico não se torna suficiente para combater fatores como a desigualdade social e a pobreza 

(MALUF, 2001).  
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Gómez e Favaro (2012, p. 41) descrevem: 

 

O desenvolvimento ideal das teorias acadêmicas, dos documentos oficiais (programas, projetos, 
ações etc.) ou dos relatórios das agências desenvolvimentistas (governamentais ou não 
governamentais), que insistem na necessidade de um projeto de desenvolvimento como panaceia 
para resolver os problemas de pobreza, da desigualdade e da melhoria da qualidade de vida para 
todos na nossa sociedade, perde seu caráter infalível quando confrontado com o 
desenvolvimento realmente existente. 

 
 A melhoria da qualidade de vida de uma sociedade implica a análise do desenvolvimento 

territorial, isto é, a avaliação, por parte dos gestores dos territórios, no que se refere à elaboração e à 

implementação de políticas e de ações. Isso deve ser feito mediante planejamento de longo prazo, que 

busque transformações em um determinado território em benefício da comunidade.  

Por isso, deve-se destacar que o desenvolvimento territorial tem como princípio novos 

fundamentos, sendo direcionado a atuações locais, priorizando os sujeitos dos territórios para que 

consigam trazer resultados esperados para a população. Apesar disso e mesmo assim, o desenvolvimento 

tem o papel de integrar novos territórios ao mercado e, consequentemente, ao sistema capitalista, isso 

representando uma ameaça às classes menos favorecidas e expropriadas no sistema capitalista (DIAS; 

AGUIAR; PEREIRA, 2016). 

Para Reis (2005), na segunda metade do século XX até os dias atuais, o desenvolvimento, na 

concepção territorialista econômica assumida no espaço do conhecimento, tem por objetivo a busca de 

uma igualdade socioeconômica e ânsia pela análise do dever dos territórios na constituição das estruturas 

e das dinâmicas sociais na contemporaneidade. Ainda do ponto de vista territorialista, segundo Reis 

(2005, p. 6): “As perspectivas territorialistas devem ser participantes ativos na discussão sobre o poder e 

o desenvolvimento desigual numa escala global; b) a noção de poder dos territorialistas deve valorizar a 

morfologia do poder e não uma noção abstrata e reificada de poder [...]”.  

Dessa forma, Boisier (1999) considera que estimular o desenvolvimento territorial no atual 

contexto econômico da economia de mercado seja um grande desafio a ser enfrentado.  

 Segundo o autor: 

 

O desafio é estimular o desenvolvimento territorial em amplo contexto caracterizado hoje por 
abertura econômica, pelo prevalecimento do mercado como mecanismo designador de recursos, 
e pela enorme e crescente multiplicidade de atores independentes ou relativamente 
independentes que tomam decisões que não podem mais ser coordenadas pelo aumento do 
controle nem pela atuação do sistema de preços, o que leva ao surgimento de mecanismos de 
coordenação em rede ou horizontais. (BOISIER, 1999, p. 325). 

 

Considerar a Geografia, assim como a História e as demais características que os territórios 

possuem também se torna algo essencial para que o desenvolvimento territorial obtenha êxito e, com 

isso auxilie na melhoria da qualidade de vida dos munícipes. Os territórios podem e devem ser 

compreendidos como sendo formados por relações sociais, onde há uma delimitação devido à presença 
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de relações de poder, o que pode ser determinado por diferentes escalas, como a regional e a local, por 

exemplo.  

Haesbaert (2004) conceitua território sob a perspectiva geográfica, por exemplo, considerando 

que o território é centrado na espacialidade humana. Os geógrafos, por sua vez, consideram o território 

sob o ponto de vista da materialidade nas suas múltiplas dimensões, isto é, a relação entre sociedade e 

natureza. Enquanto isso, as ciências sociais políticas percebem o território como construções de poder, 

relacionando-o ao Estado.  Boisier (1999, p. 311) salienta que “[...] o território é importante para a 

modernização, mas entendido de maneira flexível e complexa ao mesmo tempo [...]”. 

O próprio Haesbaert (2012) afirma que o território é, antes de tudo, um espaço de referência para 

a construção de identidades. Assim, podemos entender que o desenvolvimento local é também uma 

forma não só de construção de identidades, mas também de consolidação de identidades já existentes, 

que, muitas vezes, sucumbem por influência global. 

 Dessa maneira, o desenvolvimento exige projetos eficazes, a fim de que envolvam o planejamento 

de forma contínua e consigam captar as dificuldades que o território enfrenta e que necessita ser 

melhorado, ou seja, através de um diagnóstico. E após, deve ser feito um plano de ações (prognóstico) 

para aplicar alternativas, bem como ferramentas que auxiliem na melhoria das dificuldades detectadas 

durante o processo de elaboração de projetos.   

Boisier (1999) trabalha com duas perspectivas de desenvolvimento, sendo os modelos reais e os 

modelos mentais. Os modelos reais seriam os projetos e os modelos mentais seriam o diagnóstico 

propriamente dito ou, melhor, para o autor, se não há realização do diagnóstico (modelos mentais), os 

projetos (modelos reais) terão falhas. Para isso, o diagnóstico se torna peça fundamental para que os 

projetos de desenvolvimento econômico obtenham sucesso.  

Em sua análise dos modelos mentais, Boisier (1999) também afirma que esses modelos possuem 

carências metodológicas, epistemológicas, de práxis e ideológicas. Nesse caso, é importante salientar que, 

se existem carências metodológicas e epistemológicas, dificilmente as ações práticas se ajustarão a um 

padrão racional. 

Com a globalização, o desenvolvimento dos territórios, como em nível local, se torna uma 

preocupação, principalmente no que se refere ao espaço rural, uma vez que a chegada da globalização 

estimulou o aumento da tecnologia, da informação e da comunicação, tornando os mercados econômicos 

mais competitivos. 

Nesse sentido, o próprio Haesbaert (2012) indica uma possibilidade de combinação de elementos 

numa nova dinâmica onde os modelos não podem mais ser reconhecidos estritamente como globais, 

nem como locais, mas como uma amálgama. Além da sua discussão sobre território e territorialidades, 

Haesbaert (2012) faz a relação desses conceitos com a globalização, afirmando que a melhor definição de 

"global" ainda é, em termos territoriais, a conjugação de uma multiplicidade de territórios ou, para quem 

aprecia neologismos, a globalização econômica.  
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 Com referência a essa afirmativa, podemos considerar a possibilidade de uma territorialização de 

atividades econômicas locais, porém inter-relacionadas com a cadeia produtiva global. Ainda nesse 

contexto, Haesbaert (2004. p. 347) afirma que a “[...] glocalização, porém, mais do que um conjunto de 

situações 'locais' que sofrem interferência do 'global', é justamente um dos processos através dos quais 

podemos reconhecer melhor a multiterritorialização, em seu sentido mais estrito”.  

Nesse contexto, Boisier (1999) abre precedentes para pensarmos em alternativas de 

desenvolvimento local que se adaptem ao contexto econômico globalizado. Para isso, é importante 

considerar o conceito de território ou de territorialização na realização de alternativas de desenvolvimento 

local em um contexto globalizado. Essa consideração é necessária pelo fato de o desenvolvimento 

endógeno e territorializado ser mais consistente do que uma tentativa de desenvolvimento ilusória 

pautada nos modelos de desenvolvimento econômico e nos moldes da atual economia globalizada.   

 No cenário de crise atual, faz-se necessário que estudiosos busquem alternativas que visem o 

desenvolvimento local. Sendo assim, a estruturação de modelos mentais de desenvolvimento local 

apresenta-se como uma alternativa de grande relevância para comunidades que buscam melhorias. As 

afirmativas e os apontamentos feitos por Haesbaert (2004) corroboram a possibilidade de se estruturarem 

modelos mentais de desenvolvimento valorizando atividades locais sem desconsiderar a interferência do 

global e, desse modo, buscar alternativas de atividades econômicas que atendam à cadeia produtiva 

internacional. 

Sendo assim, a perspectiva localista em que se insere o desenvolvimento busca novas formas de 

tornar os municípios competitivos perante o mercado e, com isso, tornam a localidade competitiva 

perante os demais municípios, mostrando sua originalidade, revalorizando-os. Dessa forma, o 

planejamento de novas atividades para a comunidade de um determinado local pode efetivamente ser 

uma oportunidade para que se criem novos empregos e renda à população. Nesse caso, o 

desenvolvimento territorial pode auxiliar nesse processo, beneficiando as classes que necessitam de 

atenção, integrando a todos. 

O turismo, sendo uma atividade que pode proporcionar lucro e renda para um determinado 

território é uma opção de desenvolvimento local, já que essa atividade, quando planejada de forma 

adequada, está intimamente ligada ao desenvolvimento econômico, cultural, ambiental e social. Os 

benefícios à população que o turismo pode gerar numa determinada localidade não são apenas geração 

de renda e emprego, mas também maior integração social mediante mais serviços públicos que podem 

vir por acréscimo.  

As empresas de turismo se instalam em determinados locais quando percebem a potencialidade 

que uma localidade possui. Se, porém, determinada empresa for atendida por alguma atividade produtiva 

local, ela poderá manter suas instalações e ainda assim colaborar para o desenvolvimento econômico 

desse mesmo local. Desse modo, poderá ocorrer uma territorialização de tal atividade econômica e, 
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consequentemente, a possibilidade de um desenvolvimento também no âmbito social, como acima 

afirmado. 

Por isso, pensar o desenvolvimento na perspectiva turística como projeto se torna um desafio, 

pois envolve diversos fatores, como a união de atores (poder público, iniciativa privada e comunidade), 

união na qual também estão incluídos os planejadores para que, juntos, realizem projetos em determinado 

território, onde se pode citar o espaço rural do Distrito de Itaiacoca.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

O Distrito de Itaiacoca (Figura 1) é formado por vilarejos e está localizado no espaço rural do 

município de Ponta Grossa/PR, a cerca de 30 km do distrito-sede. Para Silva (2008), Itaiacoca situa-se 

ao sudeste do município, entre 30 a 45 quilômetros do centro, tendo sido reconhecido como distrito 

pertencente ao município em 1909 por meio da Lei Municipal nº 203, de 3 de janeiro. Por isso, do ponto 

de vista formal, pode-se dizer que a história é recente, mas, no que se refere à ocupação territorial e 

povoamento, a história do Distrito antecede a história de Ponta Grossa, contribuindo com a formação 

dos Campos Gerais. 

 

Figura 1: Representação da localização do distrito de Itaiacoca/PR 

 

Fonte: As autoras, 2017  

 

A morfologia da região apresenta um relevo acidentado, em que as principais atividades 

econômicas desenvolvidas são a agricultura familiar e também a extração de minerais, como talco e 

calcário. Em 1996 iniciou-se um ciclo diferente com a silvicultura, que se expandiu e proporcionou o 
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surgimento de atividades relacionadas ao manejo das florestas de pinus, que por consequência, gerou o 

êxodo rural em direção a Ponta Grossa e a cidades da região (PEREIRA et al., 2006). 

Por isso, este estudo está pautado no método dedutivo, ou seja, que parte do geral para aplicação 

no particular, bem como na pesquisa de cunho descritivo, devido à análise sobre a potencialidade do 

turismo rural no Distrito de Itaiacoca como possibilidade para o desenvolvimento local. Gil (2008) 

comenta que as pesquisas descritivas têm por intuito a descrição de características de uma determinada 

população ou fenômeno, que, neste caso, aponta para o Distrito de Itaiacoca e sua potencialidade para a 

prática do turismo rural, como uma perspectiva de desenvolvimento local. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O Distrito de Itaiacoca, além de possuir atividades relacionadas ao ramo do minério, nele também 

podem ser encontradas atividades voltadas para o ramo madeireiro e agrícola, sendo importantes 

atividades econômicas que a localidade apresenta. No que se refere ao fator cultural, Itaiacoca é 

reconhecida pela existência de valores culturais que podem ser visualizados em algumas expressões 

religiosas que a comunidade apresenta, além do uso da natureza e das memórias dos sujeitos herdeiros 

da cultura local (NABOZNY, 2017): 

 
Neste lugar, os minérios existem de forma abundante, compondo assim a história ambiental. 
Nessa perspectiva, o ambiente deixa de ser visto apenas como cenário e pode ser lido como 
documento histórico que nos conta sobre a experiência de como a ação humana influenciou e 
foi influenciada pelo ambiente natural. A mineração como construção humana participa do 
movimento de um sistema econômico e social, e passa a vigorar a partir de interesse pelo uso 
dos minérios. No entanto não é possível pensar o sujeito de Itaiacoca, aquele que vive e trabalha 
no local mesmo antes da mineração como a conhecemos hoje, como pessoas alheias que apenas 
recebem um sistema, sem interferir e sem incorporá-lo em partes à sua vida. O ambiente 
construído expressa cultura. (NABOZNY, 2017, p. 1). 

  

Dessa forma, o Distrito de Itaiacoca também dispõe da presença de empresas, como a Calponta, 

a Águia Florestal e a Mineração Cerrado Grande, devido à existência de minerais como o calcário e o 

talco, que acabam concedendo aos moradores da comunidade empregos em seus estabelecimentos, visto 

que oferece poucas outras opções para que a comunidade local possua alguma renda. 

 

As dificuldades apontadas pelos moradores de Itaiacoca foram determinantes para a migração à 
cidade; no entanto, os itaiacocanos que resistiram na terra foram paulatinamente mudando de 
atividades, deixando a agricultura familiar como segundo plano para o orçamento. Isto porque a 
agricultura familiar como meio de subsistência era quase impraticável na região pela baixa 
produtividade do solo, a qual pode ser explicada pelo mau uso durante longo tempo ou ainda 
por fatores geográficos e geológicos. (SILVA, 2008, p. 151). 

 
 Por isso, a potencialidade que a localidade apresenta para o turismo se torna uma opção de 

desenvolvimento local desejada, pois, além de lucro e renda, contribui também na valorização da 

identidade e cultura que a comunidade local apresenta para outros segmentos do ramo turístico, como o 

Ecoturismo, Turismo de Aventura, entre outros. Isso se deve principalmente à presença do Parque 
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Nacional dos Campos Gerais, como também de propriedades rurais que estão percebendo a 

oportunidade de obter outra forma de renda. Sendo assim, o turismo se torna também uma oportunidade 

de desenvolvimento local. 

A potencialidade para o turismo em Itaiacoca se torna visível para o turismo rural. Isso se deve, 

principalmente, à presença de atrativos e potenciais turísticos naturais, como a existência de cachoeiras e 

mirantes, entre outros atrativos, como também propriedades rurais que podem aderir à prática do turismo 

rural, sendo uma forma de renda familiar, como também auxiliar na geração de empregos para a 

comunidade. O espaço teria, assim, outra possibilidade de uso, como também aprimoraria a divulgação, 

permitindo que outras pessoas, de diferentes localidades e diferentes culturas, tenham conhecimento 

desses recursos do distrito. 

 Desse modo, o Turismo Rural, segundo Silva (1998 apud MINISTÉRIO DO TURISMO, 2003, 

p. 11), pode ser tomado como “[...] o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, 

comprometido com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, resgatando e 

promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade”.  

 O Turismo Rural, por ser diferenciado dos outros segmentos do turismo, permite aos visitantes 

o contato personalizado e direto com o meio rural. Também permite a participação nas atividades 

desenvolvidas, como os usos e costumes da vida dos moradores do campo (SANTOS; ALCÂNTARA; 

SILVA, 2010). 

Embora haja possibilidade de se aderir à prática do turismo rural, ainda é algo a ser trabalhado 

por parte dos gestores públicos do município de Ponta Grossa, devido à carência na mobilidade turística 

que o distrito apresenta. Essa carência faz persistir uma fragilidade nesse segmento turístico, já que não 

há retorno por parte da prefeitura municipal para que essa atividade se transforme em efetiva. 

Para Boisier (1999), muitas vezes o papel dos atores coorporativos e coletivos é menosprezado, 

pois, segundo o autor, a obtenção do desenvolvimento se concentra somente em ações concretas como 

projetos, por exemplo, deixando a função dos atores em segundo plano, sendo que são responsáveis na 

tomada de decisões. Então é de fundamental importância levar em consideração a opinião desses agentes 

para que ocorra o sucesso na implementação de projetos, para visar o desenvolvimento. 

Por isso, pensar o turismo de maneira local não envolve somente o investimento por parte dos 

moradores, mas de todos os envolvidos. Esse envolvimento é indispensável para que se possa obter êxito 

na execução de projetos, sendo necessário que cada um faça sua parte, para que o turismo consiga se 

desenvolver e possa alcançar resultados almejados, seja em nível regional como também local. 

Nesse aspecto, Tadini Júnior, Nitsche e Szuchman (2006) alertam para que o turismo rural se 

desenvolva de maneira a se tornar consolidado e, com isso, traga benefícios, como emprego e renda para 

os municípios rurais brasileiros. Faz-se necessário que o poder público em qualquer nível (federal, 

estadual e municipal) admita essa atividade como algo singular e que necessita de políticas públicas. 
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Aos proprietários, o turismo rural em Itaiacoca parece ser uma oportunidade, já que alguns estão 

investindo em suas propriedades para receber turistas, bem como visitantes das proximidades de forma 

adequada, como, por exemplo: Adega Porto Brazos, Buraco do Padre e Koffee Loch (Figura 2), e a presença 

do Parque Nacional dos Campos Gerais torna essas atividades possíveis. Ocorre, no entanto, que a 

deficiência em fatores como acesso, sinalização, transporte, acessibilidade e divulgação dificulta o 

desenvolvimento do turismo nessas propriedades, pois muitas vezes os visitantes desconhecem a 

existência desses locais, como também não conseguem chegar até lá. 

 

Figura 2: Kaffee-Loch 

 

Fonte: Kaffee Loch, 2017 

 

Embora haja fragilidades no turismo rural do Distrito, foi desenvolvido, pela Fundação Municipal 

de Turismo, o projeto “Caminhos de Itaiacoca”. O projeto visa estimular o Turismo Rural em Ponta 

Grossa através da implantação de placas de sinalização, para que haja o reconhecimento dos vilarejos, 

bem como dos atrativos turísticos existentes (TEIXEIRA, 2016).  

Outra perspectiva de projeto para o desenvolvimento do turismo rural é a existência dos núcleos 

setoriais como o Núcleo de Empreendedores de Turismo Rural de Ponta Grossa/PR – NETUR/PG e 

o Núcleo de Guias de Turismo – NGTUR, que fazem parte do Programa Empreender, desenvolvido 

pela Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa − ACIPG, cuja finalidade é 

consolidar através do trabalho e fortalecer a cultura associativista por meio de uma metodologia de 

planejamento estratégico (ASSESSORIAS, 2016). 

Apesar da existência desses projetos, o Turismo Rural de Itaiacoca não apresenta a força 

necessária para que consiga se desenvolver e alcançar os resultados necessários que os 

proprietários/empreendedores do turismo esperam obter. A atual realidade, os empresários temem 

investir em suas propriedades para receber os visitantes e eles não chegam até lá por desconhecerem a 

existência desses locais para lazer (MELCHIOR, 2017). 
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Nesse caso, o planejamento eficaz se faz necessário, devendo ser feito a partir de um inventário 

da oferta turística, com o registro dos atrativos, dos serviços e dos equipamentos existentes, como 

também um diagnóstico para que haja um estudo prévio dos potenciais, como também das fraquezas que 

a localidade apresenta para que possam ser melhoradas. Para isso, a união do poder público se torna 

essencial, como também de todos os demais outros atores (iniciativa privada e comunidade), para que, 

juntos, pensem alternativas de desenvolvimento. Nessas alternativas devem ser considerados fatores 

como a mobilidade turística, pois atualmente acessibilidade, acesso, transporte eficaz e sinalização estão 

deficitários e necessitam ser superadas. Também há falta de divulgação. 

 

Para se verificar a viabilidade de determinada localidade para o Turismo Rural, e mesmo para a 
sua estruturação, o primeiro passo é conhecer o que existe na região. É preciso que sejam 
inventariados os recursos naturais, além dos materiais e imateriais, aqui denominados de recursos 
turísticos, capazes de despertar o interesse do turista e motivá-lo a se deslocar até a região. Deve-
se estar atento às especificidades que marcam o “local”, no contexto regional, e que o tornam 
singular, identificando o que o diferencia de possíveis concorrentes e como os recursos turísticos 
podem ser estruturados e transformados em atrativos, constituindo-se em produtos e roteiros. 
(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010, p. 38). 
 

Assim, portanto, refletir sobre o turismo como alternativa de desenvolvimento local envolve 

planejamento, principalmente em um mundo globalizado, onde tecnologia, comunicação e informação 

são transmitidos de maneira rápida. Como por exemplo, na comunidade de Itaiacoca a internet ainda é 

algo recente e que ainda necessita de melhorias.  Isso pode ser comprovado pelo relato da Prefeitura de 

Ponta Grossa em 2013 à imprensa: “O início dos trabalhos para instalação das torres das linhas telefônicas 

está previsto para o início de abril e os telefones estarão em funcionamento no final de junho. 

Aproximadamente 900 famílias serão beneficiadas [...]". (PREFEITURA DE PONTA GROSSA, 2013).  

Desse modo, para que se consiga alcançar a competividade no mercado, a localidade deve se tornar 

atualizada, quando se fala de turismo.   

Muitos governantes mostram interesse pelo Turismo Rural como potencialidade para o 

desenvolvimento de uma localidade, principalmente levantando argumentos como geração de renda e 

empregos. Não se pode negar, contudo, que nem sempre esse tipo de desenvolvimento gerado pelo 

Turismo Rural proporciona uma distribuição de renda igualitária à sua população, isto é, nem sempre 

desencadeia qualidade de vida a todos os seus moradores locais. Pesquisadores da área afirmam que o 

turismo pode até proporcionar impactos negativos, como também positivos, que podem atingir os 

patrimônios naturais e os culturais (SILVEIRA, 1999).  

Todavia, o debate sobre o desenvolvimento gerado pelo Turismo Rural, pelo menos em alguns 

casos, vem mostrando êxito, já em outros, fracasso. Não se pode deixar de destacar que o planejamento 

eficaz da atividade se torna necessário para que os impactos negativos sejam minimizados no meio 

ambiente, como também para os seus moradores, ou seja, o Turismo Rural somente poderá obter êxito 

e desenvolvimento se houver o planejamento eficaz, como também a união de todos os agentes 

(comunidade, poder público e iniciativa privada). 
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Assim, no mundo globalizado, o desenvolvimento do turismo local só será exequível se houver o 

planejamento contínuo e também investimento vinculado à presença de profissionais qualificados e os 

agentes, para que possam desenvolvê-lo. E somente assim pode o turismo rural trazer uma perspectiva 

de desenvolvimento, porém esses resultados são obtidos somente a longo prazo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As discussões sobre desenvolvimento se fazem necessárias em um mundo globalizado, apesar de 

o desenvolvimento ser um desafio para os territórios de base local. Por isso, em se tratando de 

desenvolvimento local, pode-se citar o Distrito de Itaiacoca, que apresenta potencial para o Turismo 

Rural. Por isso aqui se questionou a possibilidade de um planejamento eficaz para que essa atividade se 

torne efetivamente consolidada.  

Conforme os estudos realizados, o desenvolvimento do turismo em território de base local é uma 

questão que envolve união de todos os atores já para realizar um estudo prévio, com inventário sobre os 

atrativos, os equipamentos e os serviços existentes e com um diagnóstico das deficiências e das fortalezas 

que o espaço apresenta. Em seguida, cabe realizar um prognóstico, por meio de projetos, para que as 

atividades possam vir a se desenvolver de maneira eficaz. Somente passando por todas essas etapas é que 

será possível que os projetos, com a parceria e o aval do poder público, alcancem sucesso e a comunidade 

como um todo se beneficie desse processo. 
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INTRODUÇÃO 
 

Os roteiros geoturísticos surgem como mecanismos para garantir a divulgação e a promoção dos 

elementos da Geodiversidade3, contribuindo para a Geoconservação4 e para o desenvolvimento de 

diversas atividades, dentre elas, o Geoturismo5 e a educação ambiental. 

Segundo Florentino Junior (2014, p. 14), roteiros geoturísticos ou georoteiros são elaborados ao 

longo de estradas, trilhas e outros cursos, tendo como principal objetivo a divulgação, a conservação e a 

valoração do patrimônio natural6 e/ou cultural7 de uma determinada área ou região.  

Já a educação ambiental tem como objetivo preservar e/ou conservar as condições bióticas e 

abióticas das geobiocenoses, garantindo a sobrevivência dos seres vivos, inclusive do ser humano 

(TROPPMAIR, 2004, p. 179).  

 Em relação ao papel dos roteiros geoturísticos na educação ambiental, entende-se que são 

fundamentais para despertar nos sujeitos o interesse pelo conhecimento científico, sensibilizando-os 

sobre a necessidade de proteção do patrimônio natural, seja dos elementos bióticos ou abióticos. 

 Pelo fato do município de Santo Antônio da Platina localizar-se numa área de transição entre o 

Segundo e o Terceiro Planaltos Paranaenses possui ampla variedade em elementos geológico-

 
1 Mestrando em Geografia, UEL, euzemar.geografia@gmail.com 
2 Professor adjunto no Departametno de Geociências da Universidade Estadual de Londrina 
3 Segundo Nunes et al. (2007, p. 75), a Geodiversidade compreende todos os elementos não vivos e os seus processos. Já para 
Brilha (2005, p. 17), esta também pode abranger as comunidades de seres vivos. 
4 Conforme Brilha (2005, p. 51), a Geoconservação é entendida como a gestão conservacionista da Geodiversidade. Assim, 
em sentido amplo, compreende toda a Geodiversidade e, em sentido restrito, abrange apenas o patrimônio geológico e 
geomorfológico. 
5 Moreira (2010, p. 5) afirma que o Geoturismo é interpretado como um novo segmento do turismo em áreas naturais, 
realizado por indivíduos que tem o interesse em conhecer os aspectos físico-naturais de uma determinada área ou região, com 
especial destaque para os elementos geológico-geomorfológicos. 
6 O patrimônio natural compreende as formações físicas, biológicas e geológicas que apresentam significativo valor 
científico, de conservação e estético (UNESCO, 2018). 
7 O patrimônio cultural brange monumentos, grupos de edifícios e sítios que possuam excepcional valor do ponto 
de vista histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico ou antropológico (UNESCO, 2018). 
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geomorfológicos, pedológicos e biológicos. Assim, elaborou-se um roteiro neste município com o intuito 

de divulgar e promover a Geodiversidade local, colaborando com a Geoconservação 

Deste modo, o objetivo desta pesquisa é evidenciar o roteiro como instrumento para a educação 

ambiental, contribuindo para a conservação e a valoração do patrimônio natural no município de estudo. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Roteiros Geoturísticos 

A elaboração de roteiros geoturísticos em lugares que apresentam elementos físico-naturais que 

se destacam pelo seu valor científico e paisagístico, tem se constituído em um instrumento fundamental 

para a divulgação, conservação e valoração do patrimônio geológico e geomorfológico8. 

Assim, Augusto e Del Lama (2011, p. 30) salientam que estes roteiros se constituem em 

instrumentos importantes para a divulgação e promoção das Geociências, auxiliando a difusão de 

conhecimentos geológico-geomorfológicos ao “público leigo”, contribuindo para a conservação do 

patrimônio natural. 

Para Mucivuna et al. (2016, p. 287), os roteiros geoturísticos ou georoteiros são interpretados 

como itinerários que compreendem um conjunto de locais que apresentam interesse geoturístico ou 

turístico. Estes podem abranger tanto o patrimônio natural como o cultural, sendo essenciais para a 

divulgação e popularização das Geociências. 

Guimarães et al. (2013, p. 50), por sua vez, entendem que os roteiros geoturísticos podem ser 

empregados tanto no campo do Geoturismo como da educação ambiental. Destaca-se que o estado do 

Paraná apresenta importantes exemplos de sua aplicação. 

Dentre as aplicações destes roteiros no estado, podemos citar o roteiro geoturístico nos 

municípios paranaenses de Castro e Tibagi. Tais municípios situam-se em pleno domínio fitogeográfico 

dos Campos Gerais9, sendo caracterizados, principalmente, pela ampla variedade em elementos 

geológico-geomorfológicos e paleontológicos. 

Apesar do Paraná apresentar diversos exemplos de aplicação dos roteiros geoturísticos, observa-

se que se concentram em algumas regiões do estado, tais como: Serra do Mar, região metropolitana de 

Curitiba, Campos Gerais, entre outras. Assim, há a necessidade de elaboração de novos roteiros no 

estado. 

 
8 Para Brilha (2005, p. 52), uma das interpretações mais utilizadas acerca do conceito de patrimônio geológico é a de Brilha, 
segundo o autor, este compreende o conjunto de geossítios8 caracterizados e inventariados em uma determinada área ou 
região. 
9 Segundo Maack (1948, p. 81), os Campos Gerais situam-se na borda do Segundo Planalto Paranaense. Do ponto de vista 
fitogeográfico, esta região é composta por campos limpos e cerrados, já do ponto de vista geológico, é formada por rochas de 
origem sedimentar de diferentes idades. 
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Deste modo, a elaboração de roteiros geoturísticos é fundamental para a proteção da 

Geodiversidade. Neste sentido, a ampliação de pesquisas que envolvam o levantamento e a caracterização 

dos elementos físico-naturais é essencial para a sua divulgação e valoração. 

 

Educação Ambiental 

O termo educação ambiental surgiu no ano de 1965 durante a Conferência em Educação na 

Universidade de Keele, no Reino Unido (DIAS, 2003, p. 78). No entanto, desde o século XVIII, haviam 

discussões acerca da necessidade do desenvolvimento de uma educação voltada à preservação ambiental. 

Conforme Dias (2003, p. 523), a educação ambiental pode ser interpretada como: 

 

[...] um processo permanente no qual os indivíduos e a comunidade tomam consciência do seu 
meio ambiente e adquirem conhecimentos, valores, habilidades, experiências e determinação que 
os tornem aptos a agir e resolver problemas ambientais, presentes e futuros. 

 
 Marcatto (2002, p. 16), por sua vez, afirma que o intuito da educação ambiental é sensibilizar o 

público em geral, partindo do princípio de que todos devem ter acesso às informações que lhes auxiliem 

a participar ativamente da resolução dos problemas ambientais. 

A educação ambiental não abrange apenas a preservação e/ou conservação dos seres vivos 

(Biodiversidade), mas também, dos elementos não vivos (Geodiversidade). Entretanto, percebe-se que 

esta disciplina tem dado ênfase à proteção dos seres vivos em detrimento aos elementos não vivos. 

 A respeito da relação entre a educação ambiental e a Geodiversidade, Saraiva Junior et al. (2016, 

p. 2) destacam que a educação ambiental é um instrumento fundamental para o entendimento da 

Geodiversidade, pois auxilia a conservação dos elementos naturais e o bem-estar da sociedade.  

 Dentre as práticas voltadas à educação ambiental, destacam-se: trabalhos de campo, palestras, 

aplicação de videoaulas, entre outras. Neste sentido, Maia (2015, p. 138) afirma que estas não devem se 

pautar apenas na caracterização dos elementos físico-naturais, mas também, na análise crítica da 

sociedade. 

 Desta maneira, o desenvolvimento e a divulgação da educação ambiental é fundamental para a 

sensibilização dos seres humanos acerca da necessidade de preservação e/ou conservação da 

Geodiversidade, havendo a necessidade da elaboração de práticas que contribuam para a proteção dos 

elementos físico-naturais e para a formação de cidadãos críticos. 

 

A Geodiversidade em Santo Antônio da Platina 

 Santo Antônio da Platina (Figura 01) é um município paranaense localizado na mesorregião 

geográfica Norte Pioneiro. 

Devido ao fato do município situar-se em uma área de transição entre o Segundo e o Terceiro 

Planaltos Paranaenses, este apresenta ampla variedade em elementos físico-naturais, tais como: formações 
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geológico-geomorfológicas de diversas origens, diferentes tipos de solos, anomalias de drenagem e 

diversos resquícios de vegetação nativa. 

Analisando os aspectos geológicos de Santo Antônio da Platina, verificou-se que o município está 

inserido na Bacia Sedimentar do Paraná10. Nele afloram rochas de origem sedimentar pertencentes ao 

Grupo Passa Dois, Formações Rio do Rasto e Teresina; e rochas do Grupo São Bento, Formações 

sedimentares Botucatu e Pirambóia, e ígneas da Formação Serra Geral. 

 
Figura 1 - Mapa de localização do município de Santo Antônio da Platina PR) 

 
Fonte: Florentino Junior e Machado (2017, p. 9911). 

 

Conforme a Mineropar (2006, p.34), a variação entre rochas ígneas com alta resistência à 

denudação e sedimentares com baixa resistência aos processos intempéricos e erosivos, influenciou a 

formação de um relevo escarpado, com a presença de platôs e morros testemunhos, condicionando a 

formação de uma paisagem muito apreciável do ponto de vista cênico. 

 
10 A bacia sedimentar do Paraná é uma bacia intracratônica ou sinéclise que se consolidou sobre a Plataforma Sul-Americana. 
Sua formação teve início a cerca de 400 milhões de anos (Período Devoniano), terminando no Cretáceo, abrangendo uma 
área de aproximadamente 1,5 milhão de Km2 (MINEROPAR, 2018). 



 

 
524 

   A respeito dos solos de Santo Antônio da Platina, verificou-se que variam, consideravelmente, 

conforme a área de localização. Assim, há solos tanto de origem magmática como sedimentar, dentre 

eles: Nitossolos, Latossolos, Neossolos Litólicos, Argissolos, entre outros. 

A principal bacia hidrográfica que percorre o município é a do Rio das Cinzas. Esta possui diversas 

anomalias de drenagem formadas, principalmente, por processos tectônicos e mudanças climáticas que 

ocorreram no quaternário (SANTOS et al., 2016, p. 547). 

   A vegetação característica do município em estudo é a floresta latifoliada semidecidual. Segundo 

Ambiente Brasil (2018), esta é uma vegetação que apresenta dupla estacionalidade climática: uma tropical, 

com verão chuvoso e inverno, geralmente, seco; e outra subtropical, sem períodos de estiagem. 

   Finalmente, embora Santo Antônio da Platina apresente ampla variedade em elementos físico-

naturais, constata-se que não possui um plano de gestão da Geodiversidade, o que é fundamental para a 

conservação e valoração do patrimônio natural. Desta forma, o poder público em parceria com os 

membros da comunidade científica deveriam estruturar a elaboração do mesmo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Roteiro Geoturístico em Santo Antônio da Platina 

   O roteiro geoturístico em Santo Antônio da Platina se constitui em um instrumento fundamental 

para a divulgação e a promoção da Geodiversidade local, podendo colaborar com a implantação de 

diversas atividades, dentre elas, a educação ambiental. 

   A elaboração do roteiro geoturístico envolveu três etapas procedimentais: pesquisa bibliográfica, 

trabalho de campo e a confecção de um mapa do roteiro com os pontos de interesse geoturístico. 

Através da pesquisa bibliográfica, foram levantadas bibliografias acerca das principais 

características físico-naturais de Santo Antônio da Platina, sendo utilizadas diversas fontes de pesquisa, 

entre elas: livros, sites, artigos e mapas. 

No dia 07 de junho de 2017, realizou-se um trabalho de campo no município de estudo. 

Percorreu-se estradas pavimentadas e não pavimentadas com o intuito de levantar e caracterizar alguns 

elementos da Geodiversidade local, sendo utilizados diversos materiais, tais como: máquina fotográfica, 

GPS, carta topográfica na escala de 1:50.000 e caderno de campo. 

Posteriormente, selecionou-se fotos de elementos da Geodiversidade potencialmente 

interessantes para a elaboração do roteiro. Após a seleção, confeccionou-se um mapa do roteiro e dos 

pontos de interesse geoturístico (Figura 03). Este foi elaborado com o auxílio do software Corel Draw® 

tendo como base a imagem de alta resolução de Santo Antônio da Platina extraída do Google Earth®. 

 

Ponto 1: Cabeceira de drenagem em anfiteatro e morro testemunho 

O ponto nº 1, localiza-se nas coordenadas 23°21'8.73"S de latitude e 50°13'19.44"O de longitude, 

próximo ao limite do município de Santo Antônio da Platina e Abatiá (PR), na rodovia PR-439.  
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Figura 2 – Apresentação do roteiro geoturístico no município de Santo Antônio da Platina 
sob a forma de mapa contendo os pontos de interesse geoturístico 

 

Fonte: Euzemar Florentino Junior e Gilnei Machado (2018). 
 
 

Na margem esquerda desta rodovia, de Abatiá em direção a Santo Antônio da Platina, observa-

se uma cabeceira de drenagem em formato de anfiteatro e um morro testemunho (Figura 3). 

Para Guerra e Guerra (2008, p. 97), cabeceiras de drenagem em anfiteatro se referem a bacias ou 

vales não canalizados que são denominados de bacias de ordem zero. Caracterizam-se por uma 

conformação topográfica em planta que corresponde aos primeiros formadores da rede de drenagem, 

podendo abranger o prolongamento das nascentes dos canais fluviais de 1ª ordem. 

 
Ponto 2: Arenito da Formação Botucatu metamorfizado pelo contato com os basaltos da 

Formação Serra Geral 

O ponto nº 2, situa-se também na rodovia PR-439, nas coordenadas 23°20'19.70"S de latitude e 

50°10'22.06"O de longitude, próximo ao limite entre os municípios de Santo Antônio da Platina e Abatiá. 

Através deste ponto é possível visualizar um conjunto de rochas da Formação Serra Geral 

altamente intemperizadas nas margens da rodovia PR-439 (Figura 4). 
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Em relação a Formação Serra Geral, Gass et al. (2009, p. 3836) afirmam que abrange uma espessa 

sequência de vulcanitos, predominantemente, basálticos. Tal formação foi originada pelo extravasamento 

de magma desde o Triássico Superior, desenvolvendo-se, significativamente, no Jurássico, em virtude da 

separação entre a América do Sul e a África. 

 
Figura 3 – Ponto 1: Cabeceira de drenagem em anfiteatro e morro testemunho 

 
Fonte: Euzemar Florentino Junior (2018). 

 

Morros testemunhos, por sua vez, são colinas de topos planos situadas adiante de uma escarpa 

de cuesta, sendo mantidas pelas camadas mais resistentes (GUERRA; GUERRA, 2008, p. 441). 

 

O intemperismo é definido como um conjunto de processos que ocorrem na superfície terrestre 

ocasionando a decomposição dos minerais das rochas, através da ação dos agentes atmosféricos e 

biológicos. Este pode ser classificado em: físico, químico e biológico (LEINZ; AMARAL, 1980, p. 55). 

 

Ponto 3: Afloramento de basalto da Formação Serra Geral, anomalia de drenagem no Rio das 

Cinzas e depósitos fluviais ao longo das margens do Rio das Cinzas 

O ponto nº 3, localiza-se nas coordenadas 23°20'18.01"S de latitude e 50°10'23.59"O de 

longitude. Através deste, observa-se diversos elementos físico-naturais na área de estudo, por isso, optou-

se pela sua apresentação em três imagens fotos: Figuras 5, 6,/7 e 8. 

A figura 5, situada às margens da rodovia PR-439, próximo ao Rio das Cinzas, demonstra uma 

formação geológico-geomorfológica de origem magmática denominada popularmente de “mirante”. 

Do ponto de vista geológico, esta formação pode ser caracterizada como um grande corpo de 

rocha basáltica da Formação Serra Geral. A sua coloração avermelhada pode ser um indício do alto teor 

de ferro presente na rocha 
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Figura 4 – Ponto 2: Afloramento de basalto intemperizado com alto teor de 

ferro –Margens da rodovia PR - 439 

 
Fonte: Euzemar Florentino Junior (2018). 

 

Figura 5 – Afloramento de basalto com alto teor de ferro – Margens PR-439 

 
Fonte: Euzemar Florentino Junior (2018). 

 

As Figuras 6 e 7, localizadas próximo à Rodovia PR-439, evidenciam anomalias de drenagem em 

um trecho do Rio das Cinzas. 
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Figura 6 – Anomalia de rede de drenagem no Rio das Cinzas 

 
Fonte: Euzemar Florentino Junior (2018). 

 

Conforme Firmino (2015, p. 61), “Anomalias de drenagem são comportamentos de canais fluviais 

que fogem do padrão observado na natureza”. No caso deste trecho da bacia do Rio das Cinzas, foram 

originadas pelo controle estrutural existente na região, principalmente, pelas falhas na estrutura rochosa. 

 

Figura 7 – Trecho do Rio das Cinzas 

 
Fonte: Google Maps (2018). 

 

Também é possível observar nas figuras 6 e 7 o conjunto de cuestas que se localizam às margens 

do Rio das Cinzas e que demarcam, em partes, o limite do Segundo Planalto Paranaense com o Terceiro. 

anomalia de 

drenagem 

anomalia de 

drenagem 



 

 
529 

Cuestas são formas de relevo dissimétricos formadas pela sucessão alternada das camadas com 

diferentes graus de resistências ao desgaste e que se inclinam em uma direção, formando um corte abrupto 

ou íngreme em sua frente e um declive suave em seu reverso (GUERRA; GUERRA, 2008, p. 178). 

Já a Figura 8, situa-se nas coordenadas 23°20'26.91"S de latitude e 50° 9'46.57"O de longitude. 

Através dela é possível observar uma área recoberta por mata ciliar e uma série de depósitos fluviais no 

Rio das Cinzas.  

Mata ciliar ou mata galeria é um tipo de cobertura vegetal que fica às margens de corpos d’água. 

Esta vegetação foi nomeada de “mata ciliar” pois protege os rios e lagos, assim como os cílios protegem 

os olhos (GUIA ECOLÓGICO, 2018). 

Para Guerra e Guerra (2008, p. 189), depósitos fluviais são materiais transportados e acumulados 

pelos rios, que podem ser constituídos por: areias, matéria orgânica e resíduos de natureza humana. 

 

Figura 8 – Mata ciliar e depósitos fluviais de margem – Rio das Cinzas 

 
Fonte: Euzemar Florentino Junior (2018). 

 

Ponto 4: Afloramento da Formação Botucatu em corte de estrada e morro testemunho 

O ponto nº 4, está localizado nas coordenadas 23°16'56.09"S de latitude e 50° 3'44.68"O de 

longitude. Pelo fato de ser possível observar dois importantes elementos geológico-geomorfológicos, 

através do mesmo, optou-se pela sua apresentação por meio de duas imagens: Figuras 9 e 10. 

A Figura 9 demonstra um afloramento de rochas sedimentares com cores acinzentadas 

semelhantes a siltitos em um corte na rodovia BR-153, coerentes com as características da Formação 

Teresina encontradas na área de estudo. 

Segundo a Mineropar (2006, p. 14), a Formação Teresina foi originada em ambiente de planícies 

de marés e de plataforma epinerítica. Nela é possível encontrar siltitos acinzentados com lentes de 

calcário, apresentando bom potencial para a extração de calcário e argila vermelha. 
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Na Figura 10 é possível observar um morro testemunho que demarca a antiga localização do 

relevo de cuestas. Este é denominado popularmente de “Morro das Antenas” e faz parte do “complexo” 

Morro do Binda. 

 

Figura 9 – Afloramento da Formação Botucatu em Corte de Estrada 

 
Fonte: Euzemar Florentino Junior (2018). 

 

O ponto 5, situa-se nas coordenadas 23°17'2.57"S de latitude e 50° 4'8.77"O de longitude, em 

uma estrada de terra que liga o centro da cidade de Santo Antônio da Platina a um loteamento na face 

sudeste do “Morro do Binda”.  

Através deste ponto é possível visualizar a ação dos processos intempéricos no basalto da 

Formação Serra Geral (Figura 11), principalmente, do intemperismo biológico. 

Intemperismo biológico é um processo de decomposição da rocha ocasionado pela ação 

mecânica dos vegetais e animais, e por reações químicas ocasionadas pela liberação de substâncias pelos 

seres vivos (ECIVILNET, 2018).  

 

Figura 10 –: Morro testemunho 

 
Fonte: Euzemar Florentino Junior (2018). 
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Ponto 5: Intemperismo biológico “raízes” em basalto da Formação Serra Geral 

 

Figura 11 – Ponto 5: Intemperismo em rocha basáltica em corte de estrada 

 
Fonte: Euzemar Florentino Junior (2018). 

 

Ponto 6: Paisagem evidenciando relevo de cuesta 

O ponto nº 6, localiza-se nas coordenadas 23º17’02’’S latitude e de 50º04’08’’O longitude, na área 

urbana do município de Santo Antônio da Platina, na porção superior do “Morro do Binda”. 

A partir deste ponto (Figura 12), olhando em direção sudoeste, é possível observar um conjunto 

de cuestas próximas ao Rio das Cinzas. Por outro lado, ao olhar no sentido nordeste, visualiza-se um front 

o qual é vencido pela rodovia BR-153, que segue em direção ao estado de São Paulo. 

 

Figura 13 – Ponto 6: Relevo de Cuesta 

 
Fonte: Euzemar Florentino Junior (2018). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os resultados obtidos com a pesquisa demonstram que o roteiro geoturístico em Santo Antônio 

da Platina é um instrumento fundamental para a divulgação, a conservação e a valoração da 

Geodiversidade local, podendo contribuir para o desenvolvimento de diversas atividades, dentre elas, a 

educação ambiental. 

Percebe-se a importância do roteiro na educação ambiental, pois este pode ser empregado como 

instrumento de sensibilização do “público alvo”, despertando a necessidade de conservação e da 

valoração dos elementos físico-naturais, colaborando para a divulgação do conhecimento científico. 

Desta forma, além do roteiro contribuir com a difusão do conhecimento sobre os seres vivos 

(Biodiversidade), também colabora na disseminação do conhecimento dos elementos não vivos 

(Geodiversidade). 

Entende-se que o roteiro possa ser aplicado como instrumento didático em diversos níveis de 

ensino, seja no básico ou superior, principalmente, nas disciplinas de Geografia, Ciências, Biologia, 

Geologia, Geomorfologia e Turismo. 

Embora o município de estudo apresente ampla variedade em elementos físico-naturais, com a 

presença de morros testemunhos, cabeceiras de drenagem em anfiteatro, anomalias de drenagem, relevo 

de cuestas, entre outros, constatou-se que há uma carência da aplicação de práticas voltadas à educação 

ambiental, tais como: trabalhos de campo, palestras e videoaulas. Assim, o desenvolvimento destas pode 

se constituir numa alternativa para a conservação da Geodiversidade local. 

Destaca-se que a educação ambiental necessita da participação de profissionais em diversas áreas 

do conhecimento, entre eles: geógrafos, biólogos, geólogos, economistas, filósofos, entre outros. 

   Finalmente, esta pesquisa não encerra as discussões sobre a importância dos roteiros geoturísticos 

como instrumentos para a educação ambiental, mas procura despertar na comunidade científica a 

necessidade da elaboração de estudos e projetos que abrangem a conservação e a valoração do patrimônio 

natural. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho originou-se de um conjunto de ações desenvolvidas a partir de julho de 2014, 

quando professores do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e 

profissionais da EMATER-RS iniciaram um amplo levantamento sobre as questões socioeconômicas, 

técnicas e tecnológicas, ambientais e mercadológicas da produção e consumo de frutas, legumes e 

verduras (FLV) em municípios da Região Central do Rio Grande do Sul, que se estende até o presente. 

Nessa região, os cultivos desses alimentos ocorrem predominantemente em pequenas e médias 

propriedades rurais de agricultura familiar, que têm por prática a diversificação de suas atividades 

produtivas. 

Neste contexto, as aglomerações urbanas concentram a grande parcela da população, que 

depende da oferta destes alimentos em mercados, abastecidos pela produção de outras regiões, ou até 

mesmo de outros países. Ao mesmo tempo, há que se considerar o aspecto particular da região do estudo, 

na qual as cidades, cercadas por áreas rurais produtoras de FLVs, dispõem de um contexto social, cultural, 

econômico e geográfico privilegiado. Cadeias curtas de produção-consumo de FLV favorecem amplos 

aspectos relacionados à saúde e qualidade dos produtos consumidos. Conhecer quem produz os 

alimentos, seus métodos e sua origem geográfica estabelece um sentimento de confiança nos 

consumidores. Ao mesmo tempo, a proximidade que se alcança entre as propriedades produtoras e seus 

mercados de consumo em circuitos curtos, faz com que as receitas auferidas nesse processo sejam mais 

significativas em termos de liquidez, pois não ocorrem os intermediários que se apropriam dos mercados 

e gerenciam a regulação de preços, em função da oferta em escala. 
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A reconexão entre os produtores familiares de FLVs ao consumo mais consciente, que valoriza 

outros aspectos além do preço mais baixo desses produtos, envolve conhecer os fatores que 

potencializam ou limitam sua aproximação. Percebe-se que a produção de frutas, legumes e verduras 

oriundas das propriedades da agricultura familiar está, cada vez mais, adotando práticas de cultivo com 

mínimo uso de defensivos químicos, e um crescente uso de tratamentos biológicos, que geram alimentos 

de melhor qualidade.  

Também, quanto ao consumo, Schneider (2016, p. 127) categorizou a tipologia dos mercados da 

agricultura familiar e, em sua classificação, entre as quatro modalidades de comercialização dos produtos 

da agricultura familiar, os mercados de proximidade e os mercados locais e territoriais são aqueles que 

mais contribuem para uma reconexão entre os produtores e os consumidores de alimentos saudáveis. 

Ainda, segundo Schneider (2016) os canais de comercialização nos mercados de proximidade podem 

ocorrer na propriedade ou na casa do produtor, em margens de estradas, por meio de entregas diretas, 

feiras locais ou grupos de consumo; sua abrangência vai pouco além dos lócus de produção e o 

consumidor conhece de forma direta a origem do alimento que está adquirindo. Já os mercados locais e 

territoriais estendem-se geograficamente além da propriedade e podem alcançar consumidores mais 

distantes, dentro de uma abrangência local, regional e territorial. Esses mercados são representados por 

feiras regionais, nacionais, associações de vendas, restaurantes, eventos, sacolão etc., nos quais a relação 

entre produtores e consumidores é regulada pela reputação/confiança, pela procedência e preços 

ofertados. 

Ao considerar uma abordagem geoespacial na relação de produção/consumo de alimentos 

sustentáveis como FLVs é fundamental entender como se expressam geograficamente as relações 

socioeconômicas entre os agentes desse processo. Desta forma, os termos proximidade, local, regional, 

territorial representam abrangências distintas e, consequentemente, distâncias variáveis entre a produção 

da agricultura familiar, especialmente de FLVs, e os mercados consumidores. Em observações de campo, 

ao longo de mais de três anos de pesquisas na região do estudo, percebeu-se de forma empírica que a 

localização dos produtores de FLV tende a se situar próxima dos consumidores, nas áreas periurbanas, 

ou próxima de rodovias que permitem ligação permanente com esses. Porém, fatores de ordem 

geográfica, próprios da região como geomorfologia, aptidão de uso do solo ou histórico de ocupação 

condicionam a localização das propriedades.  

O presente trabalho abordou fatores de influência na dispersão espacial das propriedades rurais, 

tomados como condicionantes de ordem topográfica, viária, de uso e ocupação do solo e do efeito de 

polarização causado pelas áreas urbanas. Os estudos desenvolvidos aplicam-se, indiretamente, também, 

em outros tipos de produção, como pequenas agroindústrias, viveiros de flores e de mudas de árvores, 

entre outros. Independentemente da influência que exercem nessa relação – produção/consumo, positiva 

para os potencializadores, ou negativa para os limitantes, a análise geoespecial desses fatores permite 



 

 
537 

estabelecer padrões de localização que influenciam o desenvolvimento e a dispersão dos produtores de 

FLV no espaço. 

Quando a análise de um processo considera variáveis geométricas e geográficas é fundamental 

definir em que escala a unidade espacial adquire representatividade sobre os elementos que formam o 

processo. Conforme Rosa (2011, p. 275) a análise espacial faz a ligação entre o domínio essencialmente 

cartográfico e as áreas de análise aplicada, estatística, modelagem, permitindo combinar variáveis 

georreferenciadas e, a partir delas, criar e analisar novas variáveis. 

Neste trabalho os produtores de FLV foram georreferenciados e, em função disso, podem ser 

espacialmente analisados quanto às distâncias, proximidades ou, mesmo que de forma empírica, quanto 

às dificuldades de acessarem seus principais mercados de consumo, representados pelas áreas de setores 

censitários urbanos, delimitados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

A mobilidade viária rural-urbana, no contexto deste estudo, é entendida como a capacidade que 

as comunidades rurais e periurbanas têm de interconectarem-se, e a partir disso estabelecerem seus meios 

de produção, sua evolução social e sua sustentabilidade. 

A mobilidade rural orienta-se em direção às cidades e espacialmente assume uma configuração 

rural-urbana, na qual os acessos aos mercados de proximidade, ou mesmo os locais e territoriais, passam 

pelas características de trafegabilidade das rodovias federais e estaduais, estradas intra e intermunicipais, 

caminhos e acessos às propriedades produtoras de FLVs. 

Inerente à abordagem da mobilidade rural-urbana está o entendimento e, principalmente, o 

dimensionamento das impedâncias viárias, que no âmbito do presente estudo, volta-se à realidade 

enfrentada pelos produtores de FLV. Subordinada aos fatores físicos-geográficos, a mobilidade viária 

está distribuída no espaço da região em estudo como um sistema viário de modal predominantemente 

rodoviário.  

No contexto que o presente trabalho aborda, as definições sobre a abrangência geográfica da 

produção e do consumo de FLVs vão além dos limites cartográficos dos lugares onde coexistem os 

produtores e os consumidores.  Assim, o objetivo é apresentar uma abordagem quali-quantitativa a partir 

da análise geoespacial sobre os condicionantes da distribuição espacial dos municípios da região central 

do Rio Grande do Sul, assistidos pela Superintendência Regional da EMATER, especificamente no que 

se refere à influência que esses fatores exercem nas relações de produção/consumo de FLVs. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo foi aplicado sobre uma área de abrangência territorial extensa, dessa forma, há que se 

considerar que o planejamento dos procedimentos de avaliação (análise), passam pela escala dos dados 

espaciais (georreferenciados). 

O enfoque principal do presente trabalho volta-se para a distribuição espacial de produtores de 

frutas, legumes e verduras (FLV) em torno das áreas urbanas, na Região Central do Rio Grande do Sul. 
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O recurso primário para o tratamento metodológico aplicado neste trabalho foi o georreferenciamento 

desses produtores. 

Considera-se para o estudo espacializado desses agentes, seja de uma propriedade na zona rural, 

seja de uma feira livre no centro da cidade, a georreferência é definida por um par de coordenadas 

geográficas, que se encontra em um ponto. Contudo, conforme Ferreira (2014, p. 119) a substância de 

um ponto não está apenas em sua instância cartográfica (a posição), mas o “continuum” que se estende 

entre os pontos (superfície). O mesmo afirma que em análise geoespacial os pontos devem ser analisados 

como uma estrutura mínima de um conjunto espacialmente distribuído – que tem forma e densidade, ao 

qual denomina de arranjo espacial. 

A avaliação desse tipo de arranjo passa pelo estabelecimento de critérios multivariados e 

complexamente integrados, a partir de suas correlações e do grau de dependência entre si. Entretanto, a 

organização de dados georreferenciados das propriedades rurais produtoras de FLVs, vetores 

rodoviários, dados sobre a ocupação demográfica urbana, sobre o uso da terra e sua topografia, em 

camadas (layers) de um sistema de informações geográficas (SIG), possibilita analisar as relações existentes 

entre a localização (origem) do alimento produzido e seus principais mercados de consumo. 

Assim, é que inicialmente desenvolveu-se a abordagem metodológica deste trabalho. Dispondo-

se de um levantamento georreferenciado de 1091 pontos, representando propriedades produtoras de 

FLV, a análise espacial dos condicionantes de distribuição geográfica desses produtores em torno de áreas 

urbanas partiu do reconhecimento de seu comportamento enquanto arranjo espacial. 

Voltando a citar Ferreira (2014, p. 120), por meio de um arranjo espacial de pontos, visualizam-

se, quantificam-se e mapeiam-se as diferenças entre padrões de distribuição espacial de diversos tipos de 

objetos geográficos, tais como os estabelecimentos comerciais de uma cidade, a localização de unidades 

industriais, habitações rurais, entre outros. 

Espacialmente a abrangência do trabalho cobre 35 municípios assistidos pela EMATER RS, na 

Região Central do Rio Grande do Sul, como mostra a figura 1. 

Por conceituação geográfica da região central do RS pode assumir diferentes abrangências, em 

função da organização geopolítica que a define. Se for considerada divisão espacial em que se organizam 

os Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDEs), a delimitação e o conjunto de municípios 

formam agrupamentos espacialmente menores. Os municípios incluídos na metodologia do presente 

estudo cobririam os COREDES Central, do Jacuí Centro e o do Vale do Jaguari. Entretanto, a divisão 

que mais se aproxima da abrangência geográfica aqui abordada é a da Federação das Associações de 

Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS), na qual a Associação de Municípios do Centro do Estado 

(AMCENTRO) inclui 33 dos 35 municípios abrangidos neste trabalho. Sendo assim, os municípios 

cobertos pela área da AMCENTRO e que fazem parte deste estudo são: Agudo, Cacequi, Cachoeira do 

Sul, Capão do Cipó, Dilermando de Aguiar, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Formigueiro, Itaara, 

Ivorá, Jaguari, Jari, Júlio de Castilhos, Mata, Nova Esperança do Sul, Nova Palma, Paraíso do Sul, Pinhal 
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Grande, Quevedos, Restinga Seca, Santa Maria, Santiago, São Francisco de Assis, São João do Polêsine, 

São Martinho da Serra, São Pedro do Sul, São Sepé, São Vicente do Sul, Silveira Martins, Toropi, 

Tupanciretã, Unistalda, Vila Nova do Sul. Além desses, incluiu-se também os municípios de Novo 

Cabrais e Cerro Branco, que fazem parte da Associação de Municípios da Centro-Serra. 

 

Figura 1 3 – Mapa de localização da Região Central do Rio Grande do Sul. 

 
Fonte: IBGE (2015), adaptado pelos autores. 

 

Entre todos esses, o município de Santa Maria encontra-se como o de maior população e área 

urbana, respectivamente 261.031 habitantes e 126.038 Km2. Também nessa região subdividem-se duas 

das principais regiões hidrográficas do RS, a do Uruguai, a oeste de Santa Maria, e a do Guaíba, a leste. 

De norte a sul a região desenvolve-se na transição do Planalto Meridional para a Depressão Central e, 

assim como de leste para oeste, essa transição geomorfológica possui peculiaridades que determinaram 

seu uso e ocupação. 

A Região Central do RS apresenta um relevo que, ao longo de sua ocupação humana, foi 

determinante para o desenvolvimento de suas cidades e, no seu entorno, de zonas ou arranjos produtivos 

rurais, que mantêm seu desenvolvimento a partir da conectividade espacial que têm com essas áreas 

urbanizadas.   

Além dos condicionantes de ordem ambiental, ainda se ressalta a importância dos fatores 

socioeconômicos e culturais que historicamente se desenvolveram e continuam a se desenvolver e, desse 

modo, tem impacto significativo sobre as atividades urbanas e rurais presentes na Região Central. 
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Desse modo, para a análise dos condicionantes da distribuição espacial dos pontos referentes aos 

produtores FLVs, utilizou-se de quatro atributos de influência que condicionam diretamente a dispersão 

dos pontos os quais foram a polarização das áreas urbanas, uso e ocupação da terra, topografia (altitude 

e declividade) e rodovias.  

Para efetuar as análises e manipulação dos dados espaciais, utilizou um Sistema de Informações 

Geográficas no software ArcMap 10.5. Para a análise e manipulação dos dados alfanuméricos tabelados, 

obtidos a partir dos DBF (DataBase File) atrelados aos dados espaciais, utilizou-se o software Microsoft 

Excel. 

 

Polarização de mercado por áreas urbanas 

Para que haja produção é necessário que haja também um mercado consumidor, ou seja, é 

necessário que se tenha uma demanda de mercado. A demanda de mercado é o “volume total que seria 

comprado por um grupo de clientes definido, em uma área geográfica definida, em período definido, em 

ambiente de marketing e sob um programa de marketing definido” (GONSALEZ, 2013, p.1). 

A produção FLV caracteriza-se por depender de um mercado consumidor imediato dos produtos, 

visto a alta perecibilidade dos produtos. Além disso, esta dependência de mercado consumidor imediato 

e perecibilidade condiciona a produção a localizar-se o mais próximo possível de acessos viários e 

também aos centros urbano, onde serão comercializados os produtos, para que a qualidade dos produtos 

não seja afetada. 

Essa relação entre mercado consumidor e produção está proporcionalmente ligada a dimensão 

populacional de uma cidade, principalmente a população urbana, pois quanto maior a população dos 

centros urbanos, maior será o consumo e maior a oferta demandada. Assim, os centros urbanos mais 

populosos exercem uma polarização de mercado e de produtores para suprir as demandas da população 

maior do que centros urbanos menos populosos. 

A região de estudo, Região Central do Rio Grande do Sul, é uma extensa área que engloba 35 

municípios de dimensão populacional essencialmente pequena, possuindo uma média de 18.634,943 

habitantes por município. O menor município da região em dimensão populacional é Ivorá com 2.156 

habitantes, enquanto o maior município, Santa Maria, possui 261.031 habitantes.  

Desse modo, buscou-se avaliar a atração espacial de hortifruticultores aos centros urbanos sob 

duas abordagens. Em uma delas procedeu-se uma análise de proximidade utilizando círculos concêntricos 

de raio fixo de 15 quilômetros ao redor dos 35 pontos de pico de movimento mapeados de cada 

município, para assim definir a quantidade de produtores próximos aos centros urbanos. Definiu-se o 

valor de 15 quilômetros como parâmetro geral de transição total do espaço urbano-rural para a região de 

estudo, visto que alguns municípios possuem esta transição em distância menor que 15 quilômetros, 

entretanto a distância máxima encontrada para a Região Central foi de 15 quilômetros. A segunda 

abordagem busca também uma análise de proximidade, mas com foco na avaliação da proximidade das 
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zonas de maiores concentrações espaciais dos hortifruticultores aos centros urbanos, classificados por 

número de habitantes total. Para isto procedeu-se análise de densidade de Kernel sobre os pontos dos 

produtores e buscou-se avaliar quais centros urbanos atraiam espacialmente as maiores concentrações, 

cruzando os dados da análise de densidade com os pontos centrais de cada município, o mapa base de 

municípios – classificado por tamanho populacional – e as rodovias federais. 

 

Uso da terra  

O uso e cobertura do solo de determinada propriedade rural, entre outros fatores, é muito 

influenciado pelo uso e cobertura do solo característico em escala local e regional que está em seu entorno. 

Este uso característico da terra de determinada região está atrelado a diversos fatores geográficos e 

culturais que condicionam a atividade rural a um espectro de atividades distintas maior ou menor como, 

por exemplo, geomorfologia, geologia, pedologia, ocupação histórica, característica socioeconômica da 

região, etc. 

           A região do estudo possui diversificados usos e coberturas do solo, conforme mapeamento 

realizado pelo IBGE na escala 1:250.00 em 2014. Isso é explicado pela extensa área de abrangência da 

Região Central, que engloba amplo espectro de características socioeconômicas, culturais e geográficas. 

De acordo com Neumann (2003, p. 91) a Região Central do Rio Grande do Sul configura-se 

fisiograficamente em três zonas distintas. Essa fisiografia geográfica compõe-se pela Zona I - 

Microrregião do Planalto, ao norte, caracterizada por médias e grandes propriedades rurais, cujos 

principais cultivos são a soja e o milho produzidos em sistemas altamente tecnificados, mesclados com a 

pecuária de corte. A segunda zona fisiográfica abrange a Microrregião da Serra, ocupada pela imigração 

italiana e alemã, caracterizada pela agricultura familiar de pequeno porte. Nesta zona mais de 40% das 

propriedades rurais têm menos de 20 ha, sendo que a agricultura apresenta grande diversificação nos 

sistemas de produção, caracterizada pelas culturas do fumo, do feijão, do milho e, especialmente, da 

fruticultura e olericultura. A fisiografia da terceira zona cobre a região plana da Depressão Central do 

Estado. Essa é a região de campo, na qual predomina uma agricultura modernizada em plantios de arroz, 

assim como grandes áreas com pecuária extensiva.   

Da mesma forma, essa região apresenta a divisão geográfica entre os biomas Mata Atlântica e 

Pampa. A Mata Atlântica localiza-se nas áreas de rebordo da serra, coincidindo com a Zona II da divisão 

fisiográfica, e o Pampa distribui-se entre os campos altos do planalto e as terras baixas da Depressão 

Central. 

Assim, buscou-se mapear quais as principais classes de uso do solo sobre os quais os produtores 

de FLV encontram-se utilizando-se do arquivo digital do mapeamento do uso e cobertura da terra do 

IBGE na escala 1:250.000 e extraiu-se a informação da classe do uso para cada ponto dos 

hortifruticultores mapeados.  
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Topografia (Declividades + Altitudes) 

A topografia de um local regula e determina as algumas condições ambientais essenciais, como, 

por exemplo, vegetação, direção de escoamento da água, pedologia, etc. Essas variáveis ambientais 

controladas pela topografia restringem as atividades que podem ser desenvolvidas, principalmente na 

zona rural.  

No caso deste estudo, como topografia deve-se entender a relação de duas variáveis distintas: 

altitude e declividade. Estas duas variáveis em conjunto trazem diferentes interpretações em seus 

diferentes intervalos e limitam diferentes ocupações do terreno. As diferentes classes de declividade 

muitas vezes trazem diferentes realidades no planalto, na serra e na planície. Estas dessemelhantes 

realidades podem ser fatores determinante nos tipos de atividades desenvolvidas em um determinado 

local.  

As declividades, em percentual, foram classificadas em cinco classes, conforme exposto em 

Embrapa (2009, p. 287), presentes na tabela 1. Da mesma forma, as altitudes foram classificadas em cinco 

classes de igual amplitude, desde o ponto mais baixo do modelo digital de terreno até o mais alto. 

 
Tabela 1 – Classificação da declividade. 

Classes de declividade Intervalo (%) 

Plano  0 a 3% 

Suave ondulado  3 a 8% 

Ondulado  8 a 20% 

Forte ondulado  20 a 45% 

Montanhoso  45 a 75% 

Escarpado  > 75% 
Fonte: Embrapa (2009, p. 287). 

 

Para realizar esta etapa do estudo, utilizou-se de cenas SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), 

com resolução espacial de 30 metros, que recobrissem totalmente a área de estudo. A partir destes MDE 

(Modelos Digitais de Elevação) obteve-se a declividade do terreno em porcentagem, sendo esta 

reamostrada com tamanhos de pixel de 100 metros, pois fora definido 1 hectare como tamanho mínimo 

de uma propriedade. Posteriormente obteve-se o valor destas duas variáveis para cada hortifruticultor. 

 

Efeito da proximidade com rodovias federais 

A comercialização de produtos ocorre somente se houverem meios de escoar a produção da sua 

origem até o local de sua venda. Além disso, o transporte de produtos é um dos principais custos 

agregados ao produto em seu valor final. 

No caso da produção de FLVs, além do custo de transporte da produção até o local onde o 

produto será comercializado nos centros urbanos, deve-se levar em consideração a qualidade do produto. 
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Por tratarem-se de alimentos perecíveis e sensíveis, a qualidade do produto está intrinsecamente ligada as 

condições e distância do trajeto por onde será transportado até o destino final.  

Logo, a escolha das vias utilizadas para o escoamento da produção deve ter a melhor qualidade 

de trafegabilidade possível, com o mínimo de impedâncias durante o percurso. Assim, as vias 

pavimentadas são as melhores escolhas para trafegar, visto que são mais regulares que estradas não-

pavimentadas. 

Desse modo, a localização de propriedades de produtores de FLV têm um ganho significativo de 

tempo, custo e qualidade do produto quanto mais próximos estão de rodovias pavimentadas.  

Sob esta inferência, buscou-se quantificar a dispersão de produtores dentro de buffers de 

distanciamentos dos eixos rodoviários federais que ligam algumas áreas urbanizadas, utilizando-se de 

diferentes faixas de distanciamentos em relação ao eixo rodoviário os quais foram de zero a um 

quilômetro, um a três quilômetros, três a cinco quilômetros e mais de cinco quilômetros. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao finalizar os procedimentos e análises espaciais, obteve-se resultados significativos e passíveis 

de discussão nos quatro parâmetros utilizados para avaliar o condicionamento da dispersão espacial dos 

produtores de FLV dentro da Região Central do Rio Grande do Sul. 

O primeiro condicionante avaliado foi o de uso da terra. Para este encontrou-se cinco classes 

principais sobre as quais os hortifruticultores da Região Central se situam que foram: Área Urbanizada; 

Pastagem pecuária e vegetação campestre; Vegetação florestal, lavoura temporária e pastagem; Lavoura 

diversificada, pastagem e vegetação florestal; e uso diversificado em corpo d’água continental. Na tabela 

2 são apresentados os dados referentes ao número de produtores sobre cada classe de uso do solo: 

Ao analisar-se o mapa da figura 2, visualiza-se uma concentração maior de produtores na faixa 

central da Região Central, onde o uso predominante é a vegetação florestal, pastagem e lavoura 

diversificada. A densidade de produtores no entorno desta faixa é explicada por fatores naturais e 

culturais. A faixa em questão, em laranja, que percorre o centro da região refere-se a uma das classes de 

uso do solo destacadas anteriormente – vegetação florestal, pastagem e lavoura diversificada – e esta 

região possui um relevo acidentado em razão de localizar-se no rebordo da serra. Por este fator, as 

propriedades rurais são preponderantemente pequenas, com até 20 hectares, e de agricultura familiar, o 

que condiciona a produção rural a lavouras diversificadas, como a produção de frutas, legumes e verduras. 

A vegetação florestal e a pastagem são áreas decorrentes da impossibilidade total da produção agrícola 

em função da alta irregularidade do relevo. 
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Tabela 2 – Quantificação de hortifruticultores sobre classes de uso do solo. 

Classes de Uso do Solo Nº Produtores Porcentagem (%) 

Área Urbanizada 45 4,12 

Pastagem Pecuária e Vegetação campestre 4 0,36 

Vegetação florestal, Lavoura temporária e Pastagem 569 52,15 

Lavoura diversificada, Pastagem e Vegetação florestal 472 43,26 

Uso diversificado em corpo d'água continental 1 0,09 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

  

Figura 2 – Mapa de uso do solo e hortifruticultores da Região Central. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Pode-se avaliar a partir da tabela 2 que os produtores estão basicamente distribuídos entre duas 

classes que são Vegetação florestal, lavoura temporária e pastagem e lavoura diversificada, pastagem e 

vegetação florestal, localizando 95,39% dos produtores sobre estas duas classes.  

Além disso, 4,12% dos produtores localizam-se sobre áreas urbanizadas, denotando parcialmente 

que produtores FLV localizam-se preferencialmente próximos aos centros urbanos, como poderá ser 

avaliado posteriormente. 

Na figura 2 apresenta-se o mapa de localização dos hortifruticultores sobre o mapa temático do 

uso do solo. É possível analisar a dispersão espacial sobre as classes de uso do solo avaliadas na tabela 2. 

O restante dos hortifruticultores distribuem-se basicamente nas áreas de lavoura temporária, 

vegetação florestal e pastagem, como analisado na tabela 2. Entretanto, estes produtores encontram-se 

muito mais dispersos na depressão e alguns no planalto. Isso se dá pela baixa preferência do produtor de 
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FLV pelas proximidades a lavouras temporárias como soja e arroz, dado que estas utilizam-se de 

defensivos agrícolas que podem afetar a produção frutas e hortaliças dos arredores. 

O segundo condicionante refere-se aos distanciamentos dos produtores aos eixos rodoviários 

federais. Para esta variável estabeleceu-se três faixas de distanciamento e obteve-se a seguinte 

quantificação de produtores nestas faixas apresentada na tabela 3. 

 
Tabela 3 – Quantificação de produtores conforme distanciamento do eixo rodoviário. 

Faixas de Distanciamento Nº de Produtores Porcentagem (%) 

Distância maior que 5 km 584 53,53 

Entre 3 e 5 km 119 10,91 

Entre 1 e 3 km 208 19,06 

Entre 0 e 1 km 180 16,50 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Denota-se, a partir da tabela 3, que a dispersão espacial destes produtores em torno de rodovias 

federais pavimentadas é bem densificada, visto que 46,57% estão entre zero e cinco quilômetros de 

distanciamento do eixo rodoviário. Percebe-se ainda que nas classes de menor distanciamento – de zero 

a três quilômetros – encontram-se 38,56% dos produtores. Este dado identifica a preferência de 

produtores FLV a proximidade aos eixos viários pavimentados, de melhor trafegabilidade, para alocar-

se, de modo a escoar da melhor maneira a sua produção, com o mínimo de danos aos produtos e o 

percorrer o menor trajeto.  

Cabe salientar que não houve acesso a dados confiáveis de outras rodovias pavimentadas que não 

fossem as rodovias federais. Possivelmente, a quantificação de produtores próximos a outras vias 

pavimentadas iria incrementar consideravelmente esta estatística. Entretanto, as estradas federais 

comunicam muitas das áreas urbanizadas da Região Central e, logo, trazem um panorama bastante 

explicativo da disposição espacial dos produtores. 

A distribuição espacial dos hortifruticultores da Região Central em relação as rodovias federais, 

pode ser analisada no mapa da figura 3. 
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Figura 3 – Mapa do eixo rodoviário federal e faixas de distanciamento da rodovia. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Na análise do terceiro condicionante, no que se refere a polarização dos centros urbanos em 

relação aos hortifruticultores da região, utilizou-se de duas abordagens distintas: a análise de proximidade 

e análise de densidade.  

Na análise de proximidade obteve-se a quantificação de produtores num raio fixo de 15 

quilômetros dos centros urbanos. Ao executar a intersecção entre o buffer e os pontos dos 

hortifruticultores, obteve-se o dado de que 977 produtores se encontram dentro do raio estipulado, ou 

seja, 89,55% dos produtores estão a 15 quilômetros ou menos dos centros urbanos. Esta disposição 

espacial entorno dos centros urbanos pode ser analisada na figura 4.  

No mapa fica nítida a visualização da proximidade dos produtores em relação aos centros 

urbanos, percebendo-se que a disposição é majoritariamente próxima as áreas urbanas de modo que o 

percurso de escoamento da produção até o local de venda seja o menor possível.  

Na segunda abordagem, apresentam-se qualitativamente os dados dispostos no mapa da figura 5. 

Nesta figura é possível analisar a disposição dos núcleos mais concentrados de produtores, apresentados 

pelas isolinhas do mapa. Para a interpretação, quanto mais concentradas as isolinhas estão em um local, 

maior a densidade de hortifruticultores. 

Os dados apresentados denotam a polarização de mercado exercida pelos municípios de maior 

população. O mapa apresenta três das quatro maiores concentrações de produtores próximas aos três 

municípios de maiores populações da região. A maior concentração fica localizada próxima ao município 
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de Santa Maria, maior município da região, que possui 261.031 habitantes. Esta concentração é 

influenciada também pela proximidade dos municípios de Itaara e Silveira Martins, que também oferecem 

uma pequena alternativa mercado. Outras concentrações ficam próximas de Cachoeira do Sul, com 

83.827 habitantes, e de Santiago, com 49.071 habitantes. A quarta grande concentração de produtores 

fica entre os municípios de Restinga Seca, Paraíso do Sul e Agudo. Esta última densificação de produtores 

pode ser explicada pela alta proximidade entre os municípios dos arredores que, além dos que foram 

citados acima, ainda há presença de outros pequenos municípios nas proximidades. Essa disponibilidade 

alta de mercado, mesmo que em cidades pequenas, atrai produtores para as proximidades destes centros 

urbanos. 

 

Figura 4 – Mapa de proximidade dos hortifruticultores em relação aos centros urbanos. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Figura 5 – Mapa da densidade espacial de hortifruticultores e polarização por centros urbanos. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Na quarta e última abordagem, traz-se um dos principais fatores de condicionamento da dispersão 

dos hortifruticultores da Região Central: a topografia. Assim, analisou-se a topografia sob a ótica de duas 

variáveis: a altitude e a declividade. Analisando o quadro 1 é possível perceber que há uma preponderância 

de localização dos produtores sobre a topografia quanto a declividade.  

 

Quadro 1 – Quantificação de produtores por classes de declividade e altimetria. 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Na declividade, 581 produtores localizam-se em terrenos suave-ondulados e 286 em ondulados, 

ou seja, somente neste par de classes estão presentes 79,46% dos produtores que se situam sobre relevos 

na transição entre o plano e o acidentado.  

Quanto a altitude, percebe-se a primeira classe altimétrica sobressai-se, contendo 431 produtores. 

Na união das duas primeiras classes altimétrica, têm-se 701 produtores, ou seja, 64,25%. As duas 

Plano Suave Ondulado Ondulado Forte Ondulado Montanhoso Escarpado 

(0 - 3%) (3 - 8%) (8 - 20%) (20 - 45%) (45 a 75%) (<75%)

2 - 124 118 236 72 5 0 0 431

124 - 246 31 140 86 13 0 0 270
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primeiras classes representam basicamente as zonas do rebordo da serra, onde ocorre a transição entre o 

planalto e a depressão, sendo as zonas mais acidentadas e as que mais limitam as atividades. 

 Nesta análise quantitativa dos dados, denota-se o arranjo espacial dos hortifruticultores 

sobretudo em terrenos irregulares e com altitudes de transição entre o planalto e a depressão. Essa 

inferência pode ser visualizada no mapa da figura 6. 

 
Figura  6 – Mapa da distribuição de hortifruticultores sobre a declividade na Região Central. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

O relevo na Região Central é o principal fator ambiental condicionante do desenvolvimento de 

atividades rurais, e inclusive urbanas. A figura 6 demonstra visivelmente a preferência espacial dos 

hortifurticultores pelas áreas mais acidentadas, com concentrações próximas ao rebordo da serra, onde 

as declividades são maiores, com amplitude das declividades entre 8% até superiores a 75%. Este fator 

corrobora todas as análises dos outros fatores condicionantes feitas anterior e é o principal motivo pelo 

comportamento espacial dos outros fatores e dos hortifruticultores. 

As áreas do rebordo da serra não são propícias ao desenvolvimento de como pecuária extensiva 

e lavouras temporárias de soja de grande extensão territorial. Assim, esses locais determinam a ocupação 

antrópica do espaço com a formação, especialmente, de pequenas propriedades de agricultura familiar 

com o desenvolvimento de atividades econômicas voltadas principalmente a produção diversificada 

como a de frutas, legumes e verduras, que não necessitam de terrenos planos e grandes extensões 

territoriais para seu cultivo. 
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Constata-se ao final das análises que o arranjo espacial dos produtores da Região Central possui 

padrões condicionados por fatores geoambientais, espaciais, culturais e socioeconômicos que formam 

um conjunto altamente correlacionados entre si. 

Visualiza-se na faixa central da Região Central o espaço preponderante de localização dos 

produtores de frutas, verduras e legumes. Condicionadas pelo relevo acidentado desta faixa que engloba 

o rebordo da serra e arredores, as propriedades limitam-se a pequenas áreas – em torno de 20 hectares – 

e destinam-se principalmente a atividades de agricultura familiar com lavouras diversificadas que 

oferecem o sustento das famílias no comércio de sua produção nos centros urbanos. Desta forma, a 

localização próxima a estes centros é indispensável, de modo que o desgaste, principalmente econômico, 

seja o menor possível para que haja faturamento sobre a produção. Além disso, o escoamento de sua 

produção é feito majoritariamente pelos próprios produtores, logo a localização dos produtores é 

preferencialmente próxima a vias que possuam as menores impedâncias e melhores trafegabilidades, que 

geralmente são vias pavimentadas, como as rodovias federais que traçam percursos intra e interurbanos. 

Culturalmente, as áreas no rebordo da serra desenvolvem as lavouras diversificadas, as quais 

englobam os hortifruticultores. Entretanto, percebe-se a presença de produtores também nas áreas da 

depressão e alguns no planalto, mas que estão muito mais dispersos espacialmente que os produtores do 

rebordo da serra por estarem localizados em zonas onde culturalmente, as atividades preponderantes 

referem-se a pastagem para pecuária extensiva e lavouras temporárias, principalmente soja e arroz. 

Portanto, o comportamento espacial destes produtores torna-se mais pontual e com menores núcleos de 

produtores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente trabalhou possibilitou a análise completa da caracterização do comportamento de 

dispersão espacial dos hortifruticultores da Região Central do Rio Grande do Sul, visto que os 

condicionantes utilizados para avaliar o arranjo espacial dos produtores explicaram os padrões 

apresentados pelos produtores de frutas, legumes e verduras. 

Permitiu-se, com as análises, que os produtores FLV possuem comportamento espacial 

fortemente correlacionado com os quatro condicionantes: uso da terra, eixo viário, polarização por 

centros urbanos e topografia. Este último, em especial, rege quase que totalmente os outros 

condicionantes, pois o relevo da Região Central é diversificado, localizando-se na zona de transição entre 

o planalto e a depressão, limitando assim todos os usos e atividades dessa região. 

Portanto, pode-se afirmar que os hortifruticultores apresentaram um padrão de arranjo espacial 

com as características de concentrações ao longo das áreas do rebordo da serra, e mais esparso na 

depressão e no planalto, onde se desenvolvem lavouras diversificadas resultantes essencialmente da 
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agricultura familiar de pequenas propriedades, com distribuição ao longo das proximidades de vias 

pavimentadas e grandes concentrações polarizadas pelos maiores centros urbanos da região.  
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INTRODUÇÃO 

O município de Bodoquena posiciona-se na Unidade Federativa de Mato Grosso do Sul, oriundo 

do desmembramento de terras do munícipio de Miranda, tendo sido emancipado em 1980. Abriga a 

maior parte de uma das paisagens geomorfológicas mais marcantes do Sudoeste do Estado, o Planalto 

da Bodoquena de substrato geológico dominado por rochas químicas geradoras de solos altamente férteis 

com bom aproveitamento agrícola na produção de alimentos, bem como atividades industriais de 

destaque a nível nacional como é o caso das produções de calcário e cimento.  

Chama a atenção o cenário paisagístico das áreas serranas cujas encostas das vertentes com 

gradientes mais acentuados destacam acentuada presença da cobertura vegetal arbórea, imagem 

convidativa à contemplação, agregando-se a ela rios de águas cristalinas, exemplos de espaços 

convidativos à preservação e sustentabilidade em constante exploração comercial turística. 

O acesso ao município se dá, desde a capital do Estado, Campo Grande, pela rodovia BR-262 e 

desta pela MS-178 a partir de Miranda. A organização fundiária e administrativa traz consigo heranças 

desde a criação da Colônia Agrícola “Dr. Arnaldo Estevão de Figueiredo” nela inserido o espaço urbano 

do antigo Campão – ex. distrito de Miranda, hoje sede do município e o distrito de Morraria do Sul 

encravado na borda do Planalto no limite conhecido como “Campo dos Índios”.  

 

JUSTIFICATIVA 

Os espaços ambientais físicos propostos para esse estudo incluem as áreas dos Assentamentos 

Rurais: Sumatra, Campina, Canaã e Serro Alegre. Destas apenas o Assentamento Canaã é administrado 

pelo governo do Estado e os demais pelo Instituto Nacional de Reforma Agrária – INCRA.  Estas áreas 

do ponto de vista da dinâmica das águas de escoamento fluvial, são comandadas pelo nível de base do 

Rio Miranda, figura 01 que tem nas áreas dos Assentamentos três importantes tributários, os rios Salobra, 
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Betione e Chapena, responsáveis pela movimentação de matéria e energia dos subsistemas de drenagens 

dos córregos Escondido, Salobrinha, Palhadão, Azul, Seco, Limoeiro, Campina, Taquarussu, Pederneiras, 

Acampamento, Pitangueiras, Iguaçu, Lambari, Peixe Frito, Capim Branco, entre outros. Nelas todo um 

cenário paisagístico vem sofrendo transformações relacionadas à produções típicas do espaço rural tais 

como a agricultura de subsistência e a criação de gado principalmente bovino. Neste cenário a dinâmica 

das águas correntes das enxurradas e destacadamente as fluviais encontram potencial cinético na 

movimentação apoiadas na energia dos gradientes das encostas até atingir o nível de base da Planície do 

Pantanal, representado pelo canal do rio Miranda (GUIMARÃES, 2013). 

 

OBJETIVO GERAL 

Utilizar recursos da quantificação a partir da mensuração de redes de drenagens no entendimento 

evolutivo do ambiente regional dos assentamentos rurais em Bodoquena a partir da aplicação 

metodológica de índices morfométricos relacionados a parâmetros de natureza areal, linear e 

hipsométricos descritos em Christofoletti (1980), considerando potencialidades dos inputs de energia e 

matérias inseridas e produzidas em topografias de gradiente suave ondulado a forte ondulada e íngreme 

dos espaços naturais e sob ocupação antrópica pesquisados. 

Os Assentamentos Rurais objeto desse estudo, figura 02, representam uma das mudanças de 

cenários na região, desde o final do século passado quando extensas áreas antes ocupadas com atividades 

econômicas da pecuária de corte (cria, recria e engorda) em fazendas de gado, cujos espaços sofreram 

com o assentamento de famílias em lotes variando desde 11 (onze) a até mais de 50 (cinquenta) hectares, 

provocando a retomada do desmatamento, o surgimento das conhecidas “roças” produzindo alimentos 

para subsistência e com as limitações das ações governamentais no desenvolvimento destes novos 

espaços, o cenário atualmente voltou ao domínio da “lida” do gado, porém com características totalmente 

diferenciadas, exercidas por famílias que nas terras permaneceram. Considerando o somatório total da 

área de todos os Assentamentos, acredita-se no êxodo aproximado de 50% (cinquenta por cento) das 

famílias inicialmente alocadas (GUIMARÃES, 2013). 
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Figura 01 - Rede de Drenagem do rio Miranda, com ênfase para sub-bacias integrantes das áreas de 
Assentamentos Rurais no município de Bodoquena/MS. 

 
Fonte: Base de dados 2015, malha territorial IBGE(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 

i3GEO MMA( Ministério do Meio Ambiente) e SISLA (Sistema Interativo de Suporte ao 
Licenciamento Ambiental. 

 
Figura 02 - Redes de Drenagens integrantes das bacias do rio Salobra e Córrego Taquaruçu integrantes 

das áreas de Assentamentos Rurais no município de Bodoquena/MS. 

 
Fonte: Base de dados 2015, SISLA (Sistema Interativo de Suporte ao Licenciamento Ambiental, 
INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) acervo fundiário 2018, e IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mapas para fins estatísticos do censo agropecuário 2007. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Os procedimentos metodológicos se pautaram nas considerações editadas e publicadas em livros 

e artigos disponibilizados notadamente na área de Geografia, permitindo o entendimento e importância 

de resultados relacionados às redes de drenagens fluviais no diagnóstico de diferentes tipos de ambientes. 

A abordagem relacionada a redes fluviais em bacias hidrográficas pode ser realizada como sistema 

controlado, em função da suscetibilidade à atuação antrópica. Nesse sentido, Christofoletti (1980) ressalta 

que a simples remoção da cobertura vegetal de uma determinada área gera alterações na distribuição de 

matéria e energia dentro do sistema em sequência, influenciando, consequentemente, nas formas que 

estão relacionadas com o sistema de processos-respostas. Ainda, de acordo com este autor, a utilização 

de parâmetros morfométricos de naturezas Areal, Linear e Hipsométrica citando Robert Horton (1945), 

abriu espaços para uma nova concepção metodológica através dos resultados da morfometria de redes 

de drenagens fluviais. 

A busca por respostas deve ainda considerar o conceito de ecodinâmica dos meios desenvolvido 

por Tricart (1977) que auxilia no entendimento de que nas relações entre morfogênese/pedogênese, um 

determinado sistema natural estando em desequilíbrio, a morfogênese, ou erosão, é predominante sobre 

a pedogênese, caracterizando os meios ecodinâmicos instáveis. Por outro lado, nos meios em que ocorre 

domínio da pedogênese sobre a morfogênese, estes se caracterizam pelo equilíbrio dinâmico e estável. 

Para este autor, o equilíbrio natural só é frequentemente alterado ou por condições naturais ou pela 

intervenção humana. 

Assim, a análise morfométrica objetiva a mensuração de índices de relações numéricas sobre os 

atributos de drenagem da bacia, suas formas de relevo e movimentação de solos, sendo que, conforme 

entendido em Polo et al (2012), trata-se de uma metodologia bastante importante para o diagnóstico da 

susceptibilidade à degradação ambiental, além de serem também pressupostos a partir da forma da bacia, 

na prevenção de enchentes, configurando-se importante instrumento para o planejamento e gestão de 

territórios.  

Todos os Assentamentos Rurais estão representados por mapeamentos que destacam 

principalmente o parcelamento dos lotes, tendo todos sido obtidos em órgãos governamentais, como o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e o Instituto de Desenvolvimento 

Agrário e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul (IDATERRA). 

Nos procedimentos para a obtenção dos mapeamentos das redes de drenagens em cada 

Assentamento, disponibilizado pela Diretoria do Serviço Geográfico do Exercito (Folhas topográficas 

Vila Campão e Coronel Juvêncio, na região de cada um dos Assentamentos Rurais, definindo-se também 

as respectivos espaços externos (região) e internos (assentamento) para os cálculos do índice da 

Densidade de Drenagem. Assim, o cálculo desse índice foi produzido da relação entre o comprimento 

total canais fluviais em cada espaço com as respectivas áreas. 
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A metodologia consistida na produção dos mapas, se orientaram no uso de (SIGs) Sistemas de 

Informação Geográfica, utilizados os Programas Global Mapper 13.2® e ArcMap 10®.  Na primeira 

etapa foram utilizados os recursos do Programa Global Mapper na criação de linhas de drenagens, com 

a ferramenta Create Line Features, assim, cada alinhamento criado resultou-se na organização da 

hierarquização fluvial, onde, a ferramenta Analisys Measure possibilitou informações sobre o 

comprimento dos canais de drenagem, totalizando a soma das extensões longitudinais das redes. Além 

disso, a delimitação de bacias hidrográficas se configurou pelas ferramentas Select Online Data Source 

to Download com seu  sub item ASTER GDEM na criação  de contorno das bacias, e como 

complemento incluso o generate watershed (Gerar Bacias Hidrográficas)  na possibilidade da 

configuração  da bacia gerada de acordo com as redes criadas. Na Segunda Etapa posterior à conclusão 

da moldagem, exportou-se os dados ao programa Arc Gis 10®, em formato shapefile e projeção UTM 

(Universal Transversa de Mercator) e na sobreposição dos dados sobre layers (camadas) para a produção 

dos mapas.  Na correlação das Bacias com os assentamentos rurais, teve como requisito principal a busca 

pelos mapeamentos das áreas dos assentamentos, disponibilizados pelo acervo fundiário de 2018 do 

INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), com exceção ao assentamento Canaã 

sob controle do IDATERRA (Instituto de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de Mato Grosso 

do Sul), encontrado em mapas para fins estatísticos do censo agropecuário 2007 no site do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) com isto, teve a precisão da criação da área para suporte 

ao trabalho. Para a construção da bacia de drenagem do Rio Miranda e em conjunto as outras 

delimitações, teve por referência o mosaico estadual de linhas individuais e duplas do SISLA (Sistema 

Interativo de Suporte ao Licenciamento Ambiental) do Estado de Mato Grosso do Sul do ano de 2015, 

que atribuiu por excelente, a visão das variadas redes hidrográficas, e no auxilio do divisor topográfico 

teve como suporte de base cartográfica, o i3Geo (aplicativo desenvolvido para o acesso e análise de dados 

geográficos, do Ministério do Meio Ambiente) de 2015. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A região da pesquisa é dominantemente rural e parte da área encontra-se nos espaços 

conservacionistas do Parque Nacional da Serra da Bodoquena. Silva Neto e Guimarães (2007) buscaram 

o entendimento de Conservacionismo significando um planejamento racional para a obtenção de 

recursos naturais básicos e disto compreende-se que a conservação dos solos indicaria manter o equilíbrio 

entre o Solo e o Homem, não se tratando de deixar o solo sem uso, mas pelo contrário, utiliza-lo com 

técnicas adequadas buscando um rendimento máximo, sem desperdício e pelo maior período possível. 

No entanto o que se vê regionalmente é que os usos da terra, salvo os espaços de topografia com fatores 

impeditivos à trabalhamentos mecanizados, caminham na busca que se propõe a alcançar o 

desenvolvimento agrícola da região numa “perspectiva sustentável”, mas o primeiro passo a ser 
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visualizado são as alterações do solo com o objetivo de melhorá-lo ou adaptá-lo as novas condições de 

equilíbrio com os interesses produtivos (SILVA NETO e GUIMARÃES, 2007). 

 

RESULTADOS DA LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DOS 
ASSENTAMENTOS RURAIS 

Os assentamentos rurais em Bodoquena têm sido alvo de dinâmicas de estudos iniciados em 

2012, com o reconhecimento das respectivas áreas permitindo entender o domínio da topografia na 

finalização do parcelamento dos lotes de terras, onde em todas as áreas a topografia serrana faz-se 

predominante, porém havendo espaços representativos onde foi possível o uso agrícola da terra. 

Levantamentos de natureza socioeconômica permitiram compreender o arranjo  

familiar fragilizado pelo êxodo dos filhos e condições de permanência no campo fragilizadas por vários 

motivos.  

 

Assentamento Sumatra 

Com aproximadamente 4.650 hectares, incluídos os espaços destinados a reserva legal coletiva, e 

área de agrovila com lotes de 0,5 hectares, permitiu o assentamento de 146 famílias onde atualmente 

restam apenas 50% dos lotes ocupados efetivamente por famílias de assentados, conforme levantamento 

sócio econômico em andamento. A área posiciona-se a Noroeste da sede do município de Bodoquena, 

na sub-bacia do rio Salobra e tem em sua rede fluvial como principais tributários os córregos Iguaçu, 

Peixe Frito, Lambari e Capim Branco. O Acesso se dá percorrendo em torno de 35 km, pela MS - que 

liga Bodoquena à sede urbana do distrito de Morraria do Sul, conforme figura 03 a seguir. 

 
Figura 03 - Assentamento Sumatra/MS: Divisão dos lotes/ Reserva Legal 

 
Fonte: INCRA (2013) 
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O Assentamento Campina, figura 04, conhecido como “Campina II” ocupa área de 

aproximadamente 2.419 hectares com acesso pela rodovia MS-178, que liga Bodoquena a Bonito, distante 

6,5 km. da sede do município, tendo em torno de 50% da área destinada a reserva legal coletiva e o 

restante distribuído às famílias de assentados nos 76 lotes. Não possui espaço destinado a Agrovila como 

acontece no Assentamento Sumatra. A principal rede de drenagem fluvial é a do córrego Campina, com 

reduzidíssimo número de tributários, tendo, porém uma característica ímpar que é a de se redistribuir em 

diversos “braços de canais” permitindo servir um número maior de família de assentados. A Oeste, a área 

do Assentamento tem como linha perimetral o canal do córrego Escondido, também tributário do rio 

Salobra, conforme figura 04 a seguir. 

 

Figura 04 - Assentamento Campina/MS: Divisão dos lotes/ Reserva Legal 

 
Fonte: INCRA (2013) 

 

Estabelecendo linha divisória entre os municípios de Bodoquena e Bonito, o canal do córrego 

Taquarussu é também o divisor Sudoeste/Sul do Assentamento Serro Alegre, o mais recem implantado 

no município, por volta de 2006, figura 05. Com área de aproximadamente 1.795 hectares, nela inclusas 

a área da Agrovila (pouco representativa) e a de reserva legal em torno de 600 hectares (incluidas as de 

mata ciliar e APP) este assentamento disponibilizou lotes para atender em torno de 96 famílias no espaço 

restante, adquirido pelo INCRA, da Fazend Serra Alegre. Às terras deste Assentamento se tem acesso 

pela rodovia MS-178 no sentido Bodoquena a Bonito, a aproximadamente 30 km. É seguramente o 

Assentamento onde as possibilidades de utilização das águas fluviais pelos moradores enfrenta os maiores 
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problemas, pois a área é atendida parcialmente pelo canal do córrego Taquarussu e seu tributário o 

córrego Água Boa, apenas, conforme figura 05 a seguir 

 

Figura 05 - Assentamento Serro Alegre/MS: Divisão dos lotes/ Reserva Legal 

 
Fonte: INCRA (2013) 

 

 

O Projeto de Assentamento Canaã com 237 famílias assentadas via projeto estadual (Governo de 

Mato Grosso do Sul/Idaterra) ocupam representativo espaço da área de 4.491,2385 hectares localizada 

em direção ao Sudoeste da sede do município de Bodoquena, distando em aproximadamente 25 km, 

também com acesso pela rodovia MS-178, tendo sido ocupado a partir do ano 2.000, figura 06. Conforme 

Guimarães (2017), das atividades produtivas agrícolas são comuns: banana, milho, mandioca, feijão, 

arroz, hortaliças em geral, destinadas em grande parte ao consumo devido às dificuldades de manejo do 

solo, já que a topografia da região apresenta um relevo muito acidentado, permitindo restrito uso agrícola 

somente na base das encostas que dominantemente coincide com as faixas de fundos de vales. Algumas 

famílias produzem também cana-de-açúcar para alimentar o gado. Como destaque no campo do lazer, é 

uma das áreas mais visitadas devido à oferta de belezas naturais exploradas pela indústria do Turismo 

(córrego Azul, Refúgio Canaã, Boca da Onça Ecotur). 
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Figura 06 - Assentamento Canaã/MS: Divisão dos lotes/Reserva Legal 

 
Fonte: Adaptado de Idaterra (2002) 

 

 
Análise dos resultados a partir dos mapeamentos e de Morfometria da rede de drenagem 
regional externa e da rede de drenagem local interna, dos assentamentos pesquisados 
 

No campo visual comparativo, quando se observam as figuras 07, 08, 09 e 10, nota-se variação 

representativa do adensamento de canais tanto entre as regiões externas, como e principalmente dentro 

da área dos Assentamentos. 

A região externa do Assentamento Sumatra, vista na figura 07 indica um adensamento 

representativo da rede de drenagem, onde canais de primeira ordem representam nela a dominância de 

rios na proposição de Strahler apud Christofoletti (1980), influenciando decididamente no resultado da 

Densidade de Drenagem permitindo inferir primeiramente uma topografia com gradiente influenciador 

na capacidade de movimentação de águas e detritos em direção à área interna ocupada pelos lotes do 

Assentamento. 

Nesta área interna a distribuição dos canais fluviais, quando comparada à das demais áreas 

internas dos outros assentamentos, mostra que há melhor arranjo areal na distribuição da rede. 
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Figura 07 - Região do Assentamento Sumatra – representação da drenagem fluvial 

 

Fonte: Base de dados 2015, SISLA (Sistema Interativo de Suporte ao Licenciamento Ambiental,                       
e INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) acervo fundiário 2018. 

 

Na figura 08, região da rede de drenagem do Assentamento Campina II, a geometria alongada 

incluindo toda a área do córrego Campina e parte das encostas da margem direita do córrego Escondido, 

a Oeste, posicionam a área interna do Assentamento ocupando a faixa Sul no alongamento.  Assim, 

ambos os córregos indicam divisores de águas entre eles de onde parte considerável número de canais 

efêmeros em topografia serrana carreando águas e sedimentos controlados pelo nível de base do canal 

do rio Salobra, mais a Oeste. Nota-se que na área do Assentamento a presença de canais efêmeros é 

adensada, exceto na parte Oeste e Sudoeste onde aparecem pequenos comprimentos de canais agregados 

à bacia do córrego Escondido. Em princípio é possível inferir algumas dificuldades no uso das águas na 

maioria das propriedades rurais. 

Sem dúvida, a figura 09 revela um dos espaços mais problemáticos quanto ao adensamento da 

rede de drenagem, tanto em relação aos canais fluviais da área externa, como e principalmente dentro da 

área ocupada pelos lotes e reserva legal do Assentamento Serro Alegre. A distribuição dos canais revela 

uma topografia de dominância de relevo suave a ondulado e em visita à área interna, podem-se constatar 

as dificuldades com o aproveitamento de recursos hídricos de superfície. A área interna, limitada ao 

divisor Sul/Sudoeste na divisa com o município de Bonito, representada pelo canal do córrego 

Taquaruçu, tributário do rio Chapena é a principal e praticamente única superfície hídrica e que não 

oferece destaque aos resultados da morfometria de canais realizada.  
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Figura 08 - Região do Assentamento Campina II – representação da drenagem fluvial 

 
Fonte: Base de dados 2015, SISLA (Sistema Interativo de Suporte ao Licenciamento Ambiental,                 

INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) acervo fundiário 2018. 
 

Figura 09 - Região do Assentamento Serro Alegre – representação da drenagem fluvial 

 
Fonte: Base de dados 2015, SISLA (Sistema Interativo de Suporte ao Licenciamento Ambiental) e 

INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) acervo fundiário 2018. 
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Grande parte da rede de drenagem da região do Assentamento Canaã, figura 10, não interfere 

diretamente na condução de água e detritos em direção à área interna do Assentamento. No entanto, 

pode-se inferir que por se tratar de uma das topografias serranas de relevo mais movimentado quando 

comparada à dos demais Assentamentos, conforme Guimarães (2017), que as influências na evolução do 

canal do rio Salobra, limite Leste da área interna, conforme visto localmente, tem sido bastante 

impactante na morfologia do canal. Tanto a nível regional como na área interna, o quantitativo de canais 

de primeira ordem, naqueles gradientes de relevo indica dominância no resultado do comprimento total 

dos canais. 

 
Figura 10 - Região do Assentamento Canaã – representação da drenagem fluvial. 

 

Fonte: Base de dados 2015, SISLA (Sistema Interativo de Suporte ao Licenciamento Ambiental, e 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), mapas para fins estatísticos da contagem da 

população e censo agropecuário 2007 e programa Global Mapper 13.2®. 
  

Os resultados da mensuração dos canais fluviais representados nas áreas externas e internas 

organizados no quadro 1. Aqueles relacionados ao cálculo dos índices da Densidade de Drenagem (Dd) 

oferecem informações que corroboram as análises das figuras 07 a 10, onde os maiores índices 

concentram-se nos espaços da região do Assentamento Canaã, onde o elevado comprimento total dos 

canais dentro da área interna influenciou no resultado. Em relação à área externa da região deste 

Assentamento não foi diferente, pois o valor areal encontrado é bastante preenchido pela densa rede de 

canais fluviais.   
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Por outro lado, o quadro 1 também mostra que a região com maior comprimento total de canais 

é a do Assentamento Sumatra e a de maior comprimento de rede interna é a do Assentamento Canaã. 

Tais resultados parecem estar reforçados pela topografia serrana presente externa e internamente, 

destacando que internamente seus efeitos seriam mais representativos na área do Assentamento Canaã, 

onde o maior comprimento de canais revela valores de adensamento mais significativos. E, como 

resultado numéricos inferiores tanto os espaços externos como internos na região do Assentamento Serro 

Alegre apresentaram valores em princípio pouco expressivos, corroborados pelos baixos adensamentos 

de canais fluviais. 

 

QUADRO 1 – Demonstrativo dos valores dos índices da densidade de drenagem a partir da relação 

entre comprimentos totais de canais fluviais e áreas fluviais das regiões dos assentamentos rurais no 

município de Bodoquena/MS. 

 
 
Assenta
mentos 

 
Comprime
nto Total 
de canais 
Área 
Externa 
(km) 

 
Área 
espacial     
Externa      
(km²) 

 
Densidade 
da     Drena-
gem (Dd)  
área Externa         
(km/km²) 

 
Comprime
nto Total 
de canais 
Área 
Interna 
(km) 

 
Área 
espacial 
Interna 
(km²) 

 
Densidade 
da Drena-
gem (Dd)  
área Interna                     
(km/km²) 

 

Sumatra 

(INCRA) 

 

      

1.103,1 

 

   

589,28 

 

 

1,871945 

 

       

69,119 

      

 

47,456 

 

 

1,456486 

 

Campina 

II 

(INCRA) 

 

    

 

236,16 

 

  

 

199,03 

 

  

 

1,186555 

 

      

 

44,493 

      

 

 

24,219 

 

 

 

1,837111 

 

Serro 

Alegre 

(INCRA) 

 

  

     

116,16 

 

 

 

207,68 

 

 

 

0,559322 

 

 

      

10,0555 

 

     

 

23,558 

 

 

 

0,426840 

 

Canaã 

(GOV/

MS) 

 

      

 

588,8 

 

  

 

290,48 

 

 

 

2,026990 

 

       

 

100,43 

 

 

 

45,808 

 

 

 

2,192411 

Fonte: Franciele Costa Martins (2018), utilizando-se de do programa Global Mapper 13.2®. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A análise das características e resultados da morfometria das redes de drenagens permite destacar 

as seguintes considerações finais: 

 

- que as regiões dos assentamentos rurais no município de Bodoquena/MS apresentam espaços inclusos 

no chamado Parque Nacional da Serra da Bodoquena, ambiente de uso sustentável; 

- que especificamente, as áreas internas em cada assentamento trouxeram como herança territorial do 

século passado os seus espaços trabalhados economicamente com a pecuária bovina; 

- que o parcelamento daqueles espaços em pequenos lotes de terra gerou um cenário ainda em 

transformação conforme as atividades econômicas que neles vem sendo realizadas e/ou inovadas; 

- que a distribuição espacial e o adensamento de canais nas regiões externas e internas, através dos 

resultados da morfometria areal e linear, levaram a concluir que a topografia dominantemente serrana 

infere condições de movimentação ativa de matéria e energia nos sistemas estudados; 

- que os resultados dos índices da Densidade de Drenagem (Dd) revelaram situações importantes dos 

adensamentos dos canais fluviais nos domínios areais estudados, destacando a carga expressiva de canais 

de primeira ordem principalmente nos espaços areais externos com ênfase principalmente nas áreas do 

assentamento Canaã e com menos expressividade nas do assentamento Serro Alegre. 
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ASPECTOS HISTÓRICO-GEOGRÁFICOS DO 
ASSENTAMENTO ELI VIVE, LONDRINA 

(PR) 

 

 

Ana Paula Rodrigues dos Santos4; Larissa Cristina Figueiredo Ramiro5; 
Fernando Veronezzi6 

 

INTRODUÇÃO 

Nesse trabalho serão discutidos aspectos histórico-geográficos do assentamento Eli Vive, 

localizado no distrito de Lerroville, pertencente ao município de Londrina, sendo esse situado ao norte 

do estado do Paraná (mapa 1). 

A fazenda Guairacá, quando transformada em assentamento, fora dividida em algumas partes, 

sendo elas nomeadas como: Assentamento Eli Vive I e Eli Vive II. Em relação ao primeiro, fora “criado” 

pelos próprios assentados, uma subdivisão, apenas quanto à nomeação, sendo essa área chamada de 

“Ferradura”. O Assentamento Eli Vive I é o foco dessa pesquisa. Caracteriza-se como um assentamento 

recente, tendo sua conquista efetiva no ano de 2013. Por conta disso, são poucos os materiais acadêmicos 

que fazem referência ao mesmo, portanto, o trabalho buscará constituir uma base teórica e histórica 

acerca do local, contribuindo assim com a ciência geográfica. 

A pesquisa tem como objetivo principal organizar um perfil histórico-geográfico do 

assentamento, como já citado anteriormente, demonstrando a importância dessa comunidade no 

contexto local e regional. Com o apoio dos referenciais teóricos e dos trabalhos de campo, a pesquisa 

contribui para a compreensão do espaço geográfico e das relações sociais que nele se desenvolvem, tendo 

ainda, como outra perspectiva, analisar o papel das mulheres assentadas, uma vez que, segundo Veleda 

da Silva (1998, p.107) com o surgimento da Geografia de Gênero cria-se uma nova dimensão, tornando 

a análise da vida social de homens e mulheres um aspecto importante. Apesar de presente nas mais 

variadas esferas da sociedade, as mulheres ainda sofrem com a opressão em diversos setores e, de acordo 

com Valenciano e Thomaz Júnior (2002) no Movimento Sem Terra – MST, isso não é diferente. 

 
 
 

 
4 Graduanda do Curso de Geografia, da Universidade Estadual de Londrina, paulaanarodrigues@live.com 
5 Graduanda do Curso de Geografia, da Universidade Estadual de Londrina, paulaanarodrigues@live.com 
6 Professor Doutor do Departamento de Geociências, da Universidade Estadual de Londrina; fveronezzi@uel.br 
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Mapa 1 - Localização do Assentamento Eli Vive – Londrina (PR) 

 
Fonte: GODOY (2017, p. 4). 

Por isso, neste trabalho, uma das análises se dá, buscando compreender o papel das mulheres 

rurais, mais precisamente as mulheres do Assentamento Eli Vive I. Será retratado, de maneira sucinta, o 

dia-a-dia dessas mulheres, as múltiplas jornadas por elas desempenhadas, pois desenvolvem suas 

atividades na lavoura, cuidam da casa e da família, militam a favor do movimento social, por batalhas que 

envolvem a conquista de terra em outras regiões e, por lutas no que diz respeito à equidade de gênero 

dentro e fora do assentamento e do movimento social.  

É válido ainda ressaltar nesse momento introdutório do texto que, esse trabalho é oriundo das 

discussões realizadas na disciplina de Geografia Agrária, ministrada na Universidade Estadual de 

Londrina (UEL), cursada pelas autoras do texto no ano de 2018, do qual, os debates levantados durante 

a disciplina, motivaram as acadêmicas ao desenvolvimento dessa pesquisa. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A fim de desenvolver esse trabalho foi realizado trabalho de campo no Assentamento Eli Vive I, 

com objetivo de conhecer a área e as dinâmicas que envolvem os assentados. Foram realizadas entrevistas 
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semiestruturadas7, individuais e orais, com seis mulheres e um homem, que possuem conhecimento 

quanto às realidades do assentamento. Importante ressaltar que as entrevistas foram totalmente 

voluntárias – sendo coletada a assinatura dos participantes em um ‘termo de livre consentimento’, sendo 

apresentados os objetivos, a voluntariedade e o sigilo em relação aos seus nomes8. As entrevistas foram 

gravadas, transcritas9 e, posteriormente utilizadas ao longo desse trabalho como suporte para as 

discussões. Além disso, foi realizada também, revisão bibliográfica de textos que retratam a temática em 

questão.   

DOS ACAMPAMENTOS AO ASSENTAMENTO: BREVE HISTÓRICO DE 
CONSTITUIÇÃO DO ASSENTAMENTO ELI VIVE I, A PARTIR DAS NARRATIVAS DAS 
ASSENTADAS 

A área de estudo consiste no Assentamento Eli Vive I, localizado no distrito de Lerroville, 

pertencente ao município de Londrina, região norte do Estado do Paraná. Composto por 399 

lotes/famílias (Mapa 2), segundo o INCRA (2012), fora desenvolvido sobre terras da antiga fazenda 

Guairacá, que somam 7.313,06 hectares. Uma das assentadas destaca que, no processo de ocupação da 

fazenda, “[...] veio as famílias de todo estado pra cá [...] veio gente de todas as localidades[...]” 

(ENTREVISTADA 5, 2018). 

Mapa 2 - Projeto Assentamento Eli vive I. 

 
Fonte: INCRA, 2012.. Adaptação: As autoras. 

 
7 Nesse tipo de entrevista, o entrevistador elabora um determinado número de questões que possuem uma sequência 
contextual no roteiro, podendo, em caso de necessidade, adicionar questões extras no guia de perguntas, já que o pesquisador, 
possui uma postura ativa e flexível nesse tipo de entrevista (COLOGNESE E MELO, 1998). 
8 No decorrer do texto, os participantes serão identificados como Entrevistado 1 (2018), Entrevistada 2 (2018), Entrevistada 
3 (2018), Entrevistada 4 (2018), Entrevistada 5 (2018), Entrevistada 6 (2018), Entrevistada 7 (2018). Com exceção do 
Entrevistado 1, todas as outras seis entrevistas foram realizadas com mulheres 
9 A transcrição das entrevistas se deu de forma fiel à fala dos participantes, apresentando assim, erros comuns da fala.  



 

 
570 

Segundo a Entrevistada 5 (2018), a ocupação da fazenda Guairacá, por integrantes do MST 

começara em 1991, com lutas e ocupações constantes, que se mantiveram até o ano de 2010. Na última 

ocupação, conforme as narrativas das assentadas, não houve conflitos com a polícia, mas a bagagem 

histórica dos assentados envolve conflitos com a polícia, com fazendeiros e com outros grupos, no caso, 

os ‘bandeiras brancas do MST’, que, segundo a Entrevistada 2 (2018), é um grupo composto por ex-

acampados, que por motivos diversos, geralmente infringindo  às regras dos acampados do MST, foram 

expulsos do movimento e acabaram organizando um grupo a parte: os bandeira branca do MST 

(ENTREVISTADA 2, 2018).   

O nome do assentamento é uma homenagem ao ativista Eli Dallemole, que “[...] foi um dos 

militantes aqui da Região Norte do Estado, morreu com 38 anos [...]” (ENTREVISTADA 4, 2018). O 

militante Eli foi morto em um confronto sangrento, por milícias do latifúndio, no ano de 2008 

(LONDRINA, 2010), e nas lutas e motivações dos militantes acampados, o sonho da realização da 

reforma agrária não terminaria com a morte do ativista (ENTREVISTADA 5, 2018) e dessa maneira, 

mantiveram seus esforços concentrados em lutar por aquela terra.  

No ano de 2010, diversos militantes do Paraná voltaram a ocupar a área que então estava a ser 

negociada e formaram um novo acampamento, composto de pessoas originárias de todo o estado, de 

acordo com a Entrevistada 7 (2018) “[...] cinco horas da manhã nossa coisas foram assim descarregada 

de caminhões em cima de um colonhão mais alto que nós e ali a gente foi fazendo os ajeitamento né, 

construímo as casas de novo de lona, pra espera  a hora certa pra ir pra dentro da fazenda , a gente ficou 

na fazenda, mas ao lado, num espaço ao lado”, destaca a assentada ao se recordar da ocupação de 2010. 

O novo acampamento era organizado, segundo a Entrevistada 2 (2018), por brigadas de 50 

famílias que se subdividiam em 5 grupos de 10 famílias, cada grupo era coordenado por um par de 

pessoas, um coordenador e uma coordenadora que não poderiam possuir laços matrimonias, as brigadas 

eram coordenadas também por “[...] um par: um dirigente e uma ‘dirigenta’ ” – a entrevistada definiu esse 

termo. As casas de lona eram organizadas por  

[...] ruas, tinham os nomes ai tinha as abrigada de 50, suas abrigada todas tinham nome, a minha 
era, eu lembro era Salete Strozack, ai tinha 50 família num quarteirão, era tipo um quarteirão, do 
lado de cima e o lado de baixo, dessas 50 família, era separado em grupo de 10 em 10, onde a 
cordenadora tomava conta dos seus 10, suas 10 família dentro de um brigada, então se era 50 
famílias teria que ser 5 cordenador e 5 cordenadora dentro duma brigada. Cada rua dava um 
quarteirão, do lado de baixo e de lado de cima, era uma brigada, lá tinha a 1, a 2, a 3, a 4, 5, nois 
tinha 13 abrigada (ENTREVISTADA 7, 2018).   

 

As 511 famílias que compunham o acampamento Eli Vive, e lutaram por muito tempo até a 

efetivação do assentamento, segundo Entrevistada 5 (2018), quando se deu a transformação da fazenda 

em assentamento, as famílias foram divididas em três áreas: O assentamento Eli Vive I, Eli Vive II e 
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Ferradura, que juntos somam 7.313,06 hectares - como já mencionado, o lócus de pesquisa para esse 

trabalho foi apenas o assentamento Eli Vive I (Imagem 1).  

Imagem 1 – Entrada do Assentamento Eli Vive I. 

 
Fonte: As autoras, 2018. 

 
O assentamento é caracterizado como novo, pois possui oito anos, de acordo com a Entrevistada 

7 (2018). Verbas do Governo Federal para construção das moradias ainda não foram disponibilizadas e 

os assentados constroem suas casas como podem (ENTREVISTADA 4, 2018). A disparidade social e 

financeira foi observada quando da realização dos trabalhos de campo (e ratificada pela Entrevistada 4, 

2018): enquanto alguns possuem casa de alvenaria, outros ainda moram em barracos de lona. Entretanto, 

segundo a Entrevistada 4 (2018) a vida após a ida para os lotes melhorou muito, pois agora eles possuem 

o próprio pedaço de terra e podem produzir o que for do próprio gosto, possuem autonomia quanto à 

produção.   

[...] assentado, de lote cortado, sabendo que esse é o lote da gente [...] mas a gente ainda não 
recebeu nenhuma verba [...]. E a desigualdade aqui dentro é grande, cê vê... A gente mora numa 
casa boa, graças a Deus, [...]  Mas a gente já morou em barraco de lona, e hoje tem gente que 
ainda tá num barraco de lona (ENTREVISTADA 4, 2018).  

       
       De acordo com a fala das assentadas (ENTREVISTADA 4, 2018; ENTREVISTADA 5, 2018), 

por conta de uma série de dificuldades que são encontradas no cotidiano do assentamento, os assentados 

vão criando estratégias e estruturas que contribuem para a dinamização de suas atividades, das quais, as 

militantes mencionam a importância da educação do campo (e da escola rural localizada no 

Assentamento), bem como a Cooperativa de produtores por eles criada.  
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AS ESTRUTURAS DO ASSENTAMENTO ELI VIVE I 

O assentamento Eli Vive I possui uma escola municipal – Escola Municipal do Campo Trabalho 

e Saber – e uma estadual – Colégio Estadual Maria Aparecida Rosignol Franciosi (Imagem 2) entretanto, 

ambas funcionam na mesma estrutura e foram construídas pelos próprios integrantes do movimento. As 

salas são dividas em modelos “tipo casa”.  

Imagem 2 – Escolas localizadas no Assentamento Eli Vive I. 

 

Fonte: As autoras, 2018. 

 

Conforme destacado pelo movimento, as escolas  “ [...] criada no âmbito do Movimento Sem 

Terra, para garantir o direito à educação das crianças, adolescentes, jovens e adultos [...], enquanto estão 

acampados, lutando pela desapropriação das terras improdutivas e implantação do assentamento” (MST, 

2018). As estruturas das escolas supracitadas foram produzidas e construídas pelos próprios integrantes 

do assentamento, enquanto ainda estavam em condição de acampados. Os assentados acreditam que a 

educação no campo é uma ferramenta de luta contra o capital e por isso, a escola  faz-se tão importante 

no âmbito da Reforma Agrária (MST, 2016) .  

Existe ainda uma Cooperativa de produtores, criada pelos assentados: a COPACON 

(Cooperativa Agroindustrial de Produção e Comercialização Conquista), que, conforme apresenta a 

Entrevistada 5 (2018) “[...] ela vai faze dois anos”, e sua principal função é agregar valor ao produto, a 

fim de diminuir gastos para o produtor por meio da venda coletiva”. A Cooperativa trabalha com a venda 

de hortaliças, sementes crioulas e produtos crioulos, possuindo, atualmente, um total de 260 sócios.  
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Segundo o Entrevistado 1 (2018), atualmente a Cooperativa trabalha com o mercado 

convencional e com programas institucionais, como o PNAE10 (Programa Nacional de Alimentação 

Escolar) fornecendo produtos para a merenda escolar. “[...] quem tá trabalhando com a Cooperativa é as 

pessoas que estão conseguindo financeiramente desenvolver melhor.” (ENTREVISTADO 1, 2018). 

Os assentados cooperados à COPACON anseiam pelo crescimento, prosperidade e 

diversificação da produção dos assentados do Eli Vive I, tendo ainda,   

[...] a perspectiva [...] de construí uma agroindústria aqui, pra beneficiamento dos produto, pra 
ser um produto com mais qualidade, pa agregar mais valor  no futuro e as família já sabe disso 
também né. Então nóis tem a perspectiva de construí também um barracão aqui pra fazer 
derivados dos milhos né, faze fubá, quirera, canjiquinha, essas coisas né, então porque o pessoal 
que já tem essas coisas, uma linha de produtores que trabalha com sementes crioula [...]. 
(ENTREVISTADO 1, 2018). 

 

O Assentamento apresenta uma grande diversidade no que diz respeito à produção 

(ENTREVISTADA 4, 2018). Segundo a entrevistada 5 (2018) as principais culturas são milho, feijão, 

batata, batata-doce, gengibre e as hortaliças. Há ainda uma parte dos assentados que produzem soja, 

porém o trato inicial era de que este produto não deveria ser parte da produção do assentamento, por 

caracterizar-se como um produto caro para plantar e manter, compensando de ser produzido apenas 

quando em grande quantidade (ENTREVISTADA 5, 2018). 

O arrendamento da terra para o plantio da soja acontece em alguns casos dentro do assentamento, 

e segundo a Entrevistada 5 (2018), esse fato leva a população a buscar empregos na cidade, pois ao 

arrendar a terra, por conta da falta de perspectiva, o indivíduo acaba ficando sem ocupação e “[...] por 

isso que não é viável soja no assentamento, porque soja no assentamento vira fazenda de novo, pessoal 

sai trabalha fora [...] e isso não é o nosso objetivo, nossa vontade é de ter condição de viver 

exclusivamente da nossa produção, da conquista da nossa terra, da agricultura familiar”, revela a 

assentada.   

Segundo a Entrevistada 3 (2018), a soja está crescendo porque é o meio que as pessoas encontram 

para fazer dinheiro mais rápido. Cada família receberia um percentual de verba do Governo para 

organizar suas plantações e construir suas casas, porém como essa verba não foi ainda disponibilizada, o 

arrendamento da terra para o plantio de soja possibilita um retorno rápido, sendo a saída para muitas 

famílias (ENTREVISTADA 3, 2018). A assentada ressalta ainda que a Agricultura Familiar é um desejo 

de todos, mas pela falta de verba e de políticas públicas para com esse segmento, se torna difícil.  

 
10 “O PNAE é um Programa de responsabilidade do governo federal que, a partir da transferência de recursos da União para 
Estados e Municípios, visa à aquisição de produtos para a alimentação de alunos de escolas públicas da Educação Básica” 
(VERONEZZI, 2018, p. 129).  
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A Agricultura Familiar é o sonho de todos. A Agricultura Familiar de plantar um pouco disso, 
um pouco daquilo, um pouco de mandioca, um pouco de abóbora, um pouco disso, só que na 
realidade essa dificuldade é muito grande porque depois você não tem pra quem vende, você 
tem que pagar transporte pra levar lá na cidade pra vender. Aí então a dificuldade já é muito 
grande. Pras pessoas realizar o sonho é muito grande, porque claro que a maioria sonha com a 
Agricultura Familiar né? Só que nem todos têm condições de levar adiante isso daí. 
(ENTREVISTADA 3, 2018). 

 

Nesse sentido, as entrevistadas ratificaram a importância da Escola e da Cooperativa   estratégias 

de superação dos problemas enfrentados pelos assentados, dos quais as dificuldades de realização da 

agricultura familiar, a viabilidade da comercialização dos produtos e a permanência das famílias na 

realização de atividades ligadas ao lote são algumas das situações mencionadas por elas 

(ENTREVISTADA 3, 2018; ENTREVISTADA 5, 2018).  

 

Ainda em relação aos problemas enfrentados no assentamento, há de se considerar as 

desigualdades de gênero e os preconceitos. No Assentamento Eli Vive I, as mulheres estão presentes em 

todas as ações: nos processos de ocupação; nas diretorias do Movimento e na Cooperativa; na militância 

e no dia-a-dia das lavouras, e mesmo assim, as assentadas comentam acerca de situações das quais buscam 

a superação desses problemas. 

Durante muito tempo o trabalho feminino no campo foi considerado apenas como 

complementar. A sinalização de mudança esteve ligada à entrada das mulheres rurais em sindicatos, 

associações e cooperativas, em meados da década de 1980 (ROSSINI, 1993), além da organização de 

coletivos de gênero, como organizações não governamentais e movimentos sociais especificamente 

compostos por mulheres.  

 Segundo Thomaz Júnior e Valenciano,  

Desde o primeiro passo da luta que é a ocupação, a figura da mulher está presente, a qual se 
destaca ao lado dos homens, muito embora a cultura e os preceitos que rondam a organização 
patriarcal familiar tenham na mulher apenas uma 'dona de casa, a senhora do lar, a mãe, a esposa' 
(THOMAZ JÚNIOR E VALENCIANO, 2002, p.4).  

 

Uma das grandes conquistas das mulheres rurais, principalmente por conta das lutas das  

militantes, é o fato de que os lotes do assentamento vêm no nome das mesmas, pontua a Entrevistada 4 

(2018). Antigamente, os lotes eram no nome do marido, e segundo a assentada,  isso era ruim para a 

esposa, porque o homem vendia a terra, arranjava outra família e a abandonava (ENTREVISTADA 7, 

2018).   

Outra assentada destaca o papel da mulher rural afirmando: 

[...] eu acho que a gente não desiste tão fácil, se não fosse a persistência da mulher eu não sei se 
teria tantos assentamentos como tem. A prova é que antigamente os lote de Reforma Agrária 
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era os homem os titular, os homem mandava e desmandava. Aí de uns oito anos pra cá são as 
mulheres que são as titulares, cê vai ver que a venda de lote [...] Não vou dizer pra você que não 
tem, mas a venda de lote caiu 80%, desde que as mulheres tão no papel de titular: eu não assino, 
não vendo porque eu quero ficar e é meu, entendeu? (ENTREVISTADA 4, 2018). 

 
Porém, há ainda um grande número de homens que não aceitam esses avanços conquistados 

pelas mulheres, "[...] o machismo sempre tem, porque muitos homens, eles não admite que a mulher tem 

a capacidade de toca o lote sozinha, de corre atrás de benefício [...]" (ENTREVISTADA 7, 2018). A 

desigualdade de gênero também é outro problema enfrentado pelas mulheres no MST. "Existe! Menina... 

Isso aí tá uma coisa que o pessoal precisa cair na real, isso não pode existir mais [...]" (ENTREVISTADA 

2, 2018). 

O Assentamento conta com um projeto desenvolvido exclusivamente pelas assentadas, que 

recebe o nome de "Sacolas Camponesas". São sacolas de verduras e legumes produzidas pelas próprias 

mulheres, que são vendidas na Universidade Estadual de Londrina, "Tem umas mulher que elas produz 

pra sacola da Universidade de Londrina, lá pra UEL, só as mulher, o grupo das mulher" (Entrevistada 5, 

2018), e isso, conforme observou-se na realização dos trabalhos de campo e com as entrevistas, é mais 

uma forma de empoderar as assentadas e buscar pela equidade de gênero.  

Além disso, há todo um preconceito por parte da sociedade quando as mesmas relatam que 

moram no Assentamento e fazem parte do MST. A entrevistada 4 (2018) relata que, perante a sociedade, 

não importa se o indivíduo é assentado ou acampado, será sempre um sem terra. A mesma assentada 

ainda revela que, no pensamento de uma parcela da população: "Nóis vai ser sempre mal visto, na 

verdade. A gente vai ser sempre um sem terra que ‘invadiu’ uma propriedade, uma fazenda do coitado 

do latifundiário!" (ENTREVISTADA 4, 2018), desabafa a assentada. 

Há um desconhecimento em relação aos nossos objetivos e às nossas atividades 

(ENTREVISTADA 5, 2018). As assentadas afirmam que por mais que vivenciam uma série de 

dificuldades, estão muito felizes e que a vida melhorou depois da efetivação dos lotes. Os anseios das 

mesmas enquanto mulheres rurais são ter uma longa vida, saúde, participar efetivamente da militância e 

estar sempre presente nas linhas de frente das produções. A Entrevistada 4 (2018) afirma que um dos 

sonhos das moradoras do Eli Vive I é uma cooperativa só para mulheres, que seria uma espécie de 

panificadora, "A gente fez o projeto, a gente levou, foi aprovado, mas tipo, foi aprovado e tá lá aprovado, 

mas até hoje a verba que era pra gente fazer isso não apareceu.", conta  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de ser um assentamento recente, o Assentamento Eli Vive demonstra que tem potencial 

para crescer no que diz respeito à produção. O Estado deveria fornecer mais apoio  a esses sujeitos, 
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agilizando os processos burocráticos, desenvolvendo e fortalecendo programas e políticas públicas 

adequados com à realidade dos assentados. 

Fundamental o reconhecimento das ações desenvolvidas pelas assentadas. As mulheres do 

assentamento são exemplos de lutas. Carregam grandes responsabilidades com suas lavouras, com a 

militância, com as dinâmicas econômicas, sociais, políticas, ambientais e culturais do assentamento. 

Mostram-se dispostas a lutar pelo Movimento Sem Terra e também pelos seus direitos enquanto 

mulheres, mantendo-se resistentes perante situações de machismo, desigualdades de gênero e 

preconceitos. 

Os objetivos, recortes e autores utilizados para a construção desse trabalho são apenas algumas 

possibilidades de entender a pluralidade que envolve os sujeitos de luta por terra. O MST desenvolve 

uma importante luta pela questão agrária, ainda mais quando se considera o caso brasileiro. A sociedade 

necessita (re)conhecer as ações do Movimento para superar preceitos muitas vezes transmitidos pela 

mídia, e assim, apoiar os militantes, que buscam pela realização da reforma agrária e da justiça social. 

Dessa forma, encerram-se as discussões desse texto, reforçando a ideia da importância da 

realização de trabalhos como esse, que visam dar voz e reconhecer as potencialidades e fragilidades de 

espaços como os assentamentos, fomentando a construção de conhecimento e a melhora das condições 

de vida para os sujeitos da pesquisa.  
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DESCENTRALIZAÇÃO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS E A ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO NA 
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 

RURAL 
 
 

Alan da Silva Vinhaes11; Antonio Nivaldo Hespanhol12; Tamires Regina 
Rocha13 

 

INTRODUÇÃO 

Ao longo do processo de ocupação do território brasileiro a agricultura familiar exerceu 

importante papel no abastecimento alimentar interno, mas o apoio governamental a esta categoria de 

produtores foi inexpressivo (MATTEI, 2014). 

Com a intensificação do processo de modernização da agricultura brasileira a partir de meados 

dos anos de 1960, as políticas públicas para o meio rural privilegiaram os setores mais capitalizados e a 

esfera produtiva das commodities voltadas ao mercado internacional e produzidas em larga escala; 

 
[...] o resultado dessas políticas públicas foi altamente negativo, uma vez que grande 
parte desse segmento ficou à margem dos benefícios oferecidos pela política agrícola, 
sobretudo nos itens relativos ao crédito rural aos preços mínimos e ao seguro da 
produção. (MATTEI, 2014, p.71). 

 
Hespanhol (2008) destaca que há relativo consenso de que entre as décadas de 1950 e 1980, as 

políticas públicas tiveram um caráter marcadamente setorial, caracterizadas quase que exclusivamente 

pelo seu viés agrícola, privilegiando, sobretudo os grandes produtores rurais vinculados às demandas do 

mercado externo. 

Na década de 1980 ocorreram significativas mudanças no cenário político, com o fim da ditadura 

militar e a elaboração de uma nova Constituição Federal no ano de 1988, a qual trouxe consigo um novo 

marco para a formulação e implementação de políticas públicas, pois conferiu autonomia política 

administrativa aos municípios. Estes passaram a ser reconhecidos oficialmente como entes federativos e 

a ter recursos financeiros e autonomia para formular e implementar políticas públicas. Esta situação 

trouxe o desafio da coordenação intergovernamental na elaboração e execução de políticas públicas. 

 
11 Graduando em Geografia, FCT-UNESP – Presidente Prudente, asvinhaes2013@gmail.com 
12 Prof. Dr. em Geografia, FCT-UNESP – Presidente Prudente, nhespanhol@gmail.com 
13 Graduanda em Geografia, FCT-UNESP – Presidente Prudente, tamiresrerocha@hotmail.com 
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Hespanhol (2013) destaca que na década de 1990 e no início do século XXI, houve importantes 

mudanças nas políticas destinadas ao meio rural, principalmente em relação à agricultura familiar. 

Diversos programas foram criados para atender os agricultores familiares, com destaque para o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), sendo, por meio dele, oficialmente 

reconhecida a importância da agricultura familiar.  

Assim, a criação do PRONAF representou: 

 
[...] a legitimação, por parte do Estado brasileiro, de uma nova categoria social – os 
agricultores familiares – que até então era praticamente marginalizada em termos de 
acesso aos benefícios da política agrícola, bem como designada por termos como 
pequenos produtores, produtores familiares, produtores de baixa renda ou agricultores 
de subsistências (MATTEI, 2014, p.72). 

 
Neves Neto (2013) destaca que entre 1998/99 e 2008/09 foram efetuados 13,5 milhões de 

contratos do PRONAF e disponibilizados 55,8 bilhões de reais em recursos. No entanto, tais recursos 

beneficiaram principalmente os produtores que possuíam maior nível de capitalização dentre os 

agricultores familiares. Assim, a maioria dos agricultores familiares não conseguiu ter acesso aos recursos 

do programa. 

Contudo, a implantação de políticas públicas para o desenvolvimento rural sustentável requer, 

entre outras coisas, uma: 

 
[...] mudança de foco nas estratégias de desenvolvimento rural, historicamente utilizadas 
no Brasil, onde, conforme afirma Ehlers (1996), a exemplo de outros países em 
desenvolvimento, as propriedades patronais foram consideradas mais adequadas para a 
implantação do padrão convencional, tendo a agricultura familiar sido relegada a 
segundo plano, principalmente no que se refere a incentivos e acesso a crédito 
(HESPANHOL, 2008, p. 382). 

 
Nos subtítulos seguintes serão analisados o Programa de Microbacias, no Estado de São Paulo e 

os seus respectivos efeitos sobre as organizações de produtores rurais. 

O Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas (PEMH) e o Projeto de Desenvolvimento 

Rural Sustentável Microbacias II – Acesso ao Mercado 

 

No âmbito das políticas públicas destaca-se o Programa de Microbacias Hidrográficas (PEMH) 

no Estado de São Paulo. Tal programa passou a contar com financiamento do Banco Mundial a partir 

do ano 2000 e caracterizou-se por abranger três princípios básicos: “a busca por uma sustentabilidade 

socioeconômica e ambiental na microbacia (unidade física de intervenção do programa), participação e 

envolvimento da sociedade civil, descentralização e transparência nas ações governamentais” (FONTES, 

2006, apud NEVES NETO, 2009, p. 4). 

Neves Neto (2009, p. 98) destaca que o Programa de Microbacias em sua primeira edição contou 

com apoio financeiro do Estado de São Paulo e do Banco Mundial (2000-2008), teve como principal 
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objetivo atender os pequenos e médios produtores rurais, “já os grandes produtores rurais, por possuírem 

maior produção, maior facilidade de acesso ao crédito e assim maior renda, foram menos beneficiados 

por essa política pública estadual”. 

De acordo com a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI, 2001, p. 40), o PEMH 

teve como propósito incentivar o desenvolvimento rural no Estado de São Paulo, destacando-se as 

melhorias dos níveis de renda, maior produtividade, “redução de custos e uma reorientação técnica-

agronômica”. 

Para conseguir os benefícios do programa, os municípios atendidos teriam que atender a dois 

requisitos básicos, conforme também destaca Neves Neto (2014, p.152):  

 
[...] possuir um Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR), com 
participação de diferentes setores da sociedade civil e formalizar convênio com a 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento, apresentando as diferentes operações do 
programa, contendo um plano de trabalho com todas as ações previstas no município. 

 
Neves Neto (2013, p. 187) destaca que havia a necessidade de os produtores rurais formarem 

grupos, de pelo menos cinco produtores, para elaborar um “Projeto de Empreendimento Comunitário – 

PEC. Para o acesso ao incentivo, por estabelecimento rural foi necessário elaborar os Planos Individuais 

de Propriedade – PIP”. 

O autor supracitado ainda destaca que na primeira edição do Programa de Microbacias (2000 -

2008), houve aumento no número de associações de produtores rurais, porém isto só aconteceu devido 

à motivação para acessar os recursos financeiros do programa. Contudo, após o fim desta primeira edição 

do programa, muitas associações não conseguiram se manter e acabaram permanecendo desativadas. 

Apesar de não ter atingido totalmente suas metas, Neves Neto (2014) ressalta que o Programa de 

Microbacias apresentou aspectos positivos e negativos. Para Hespanhol (2008, p. 10) o “maior ou menor 

êxito dependeu basicamente do interesse e do empenho das autoridades municipais, da atuação dos 

técnicos executores e do envolvimento e nível de organização dos produtores rurais”. 

Ao final da primeira edição do Programa de Microbacias no Estado de São Paulo, conclui-se que 

as suas ações se concentraram nos aspectos agronômico-conservacionistas, tais como o controle de 

processos erosivos, cercamento de Áreas de Preservação Permanente (APP), adubação verde e 

readequação de estradas rurais. Neves Neto (2014) considera que mesmo com estas ações o programa 

foi insuficiente para promover o desenvolvimento rural sustentável, pois há necessidade de ações 

governamentais concretas para garantir renda e emprego à população que vive nos espaços rurais. 

No ano de 2011, foi lançada a segunda edição do Programa de Microbacias com o objetivo de 

promover a integração dos pequenos produtores rurais ao mercado, com características diferentes da 

primeira edição que possuía caráter ambiental. 

O Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - Microbacias II – Acesso ao Mercado é um 

projeto do Governo do Estado de São Paulo, com financiamento parcial do Banco Mundial, executado 
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pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento, por intermédio da Coordenadoria de Assistência Técnica 

Integral (CATI), e pela Secretaria do Meio Ambiente, por intermédio da Coordenadoria de 

Biodiversidade e Recursos Naturais (CBRN). Com valor total de US$ 130 milhões, está sendo executado 

desde 2011, com previsão inicial de conclusão para o ano de 2015. No entanto, o projeto foi prorrogado 

até o mês de setembro de 2018. 

De acordo com CATI (2017), o Microbacias II é executado pela Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA), por meio da Coordenadoria de Assistência Técnica e 

Integral (CATI), que é responsável por 81,2% do total dos recursos disponíveis para o projeto, e pela 

Secretaria do Meio Ambiente, através da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais (CBRN).  

No quadro 1 são apresentadas as principais diferenças entre as duas edições do programa. 

 

Quadro 1. Comparação entre as duas edições do Programa de Microbacias 

 PEMH MICROBACIAS II 

Foco Ambiental *Aumento da competitividade 
*Aumento de emprego e renda 

Unidade de Trabalho Microbacia Hidrográfica Organização de produtores (Associação 
e Cooperativa) 

Beneficiários Produtores Individuais e/ou Coletivos 
Associações - fortalecimento 

Associação e Cooperativa 
Agricultores familiares e grupos de uma 
cadeia produtiva comum envolvida pela 

Associação/Cooperativa 

Execução Plano de Microbacia Plano de Negócio 

Fonte: Neves Neto; Hespanhol, 2015, p. 247 
 
Para ter o apoio financeiro do projeto, 

 
[...] a associação ou cooperativa necessita apresentar um plano de negócio. Este plano 
deve conter um número mínimo de 15 participantes e 50% devem ser classificados 
como agricultores familiares. Às comunidades tradicionais, sendo indígena ou 
quilombola, somente receberá os recursos para a implantação dos seus projetos se 
possuírem a titulação da propriedade reconhecida através de órgãos oficiais e podem 
apresentar seu projeto a qualquer momento, não dependendo de abertura de chamadas. 
Disponível em<http://www.cati.sp.gov.br/microbacias2/iniciativas-de-negocio> 
Acesso em 10/07/2018). 
 

Assim com a finalidade de aumentar a competitividade dos pequenos e médios agricultores 

familiares, incluindo grupos como indígenas e quilombolas, o projeto Microbacias II – Acesso ao 

Mercado visa fortalecer as organizações de produtores rurais e, assim, apoiar iniciativas de negócios destas 

organizações que procuram ampliar o acesso ao mercado e, também a consolidação das políticas públicas, 

infraestrutura física e os serviços de extensão rural. 

As metas do projeto Microbacias II são: 

 
O atendimento para 22.000 famílias de agricultores familiares e 350 famílias de tribos 
indígenas e 300 comunidades quilombolas; 30 mil famílias introduzidas nas 
organizações de produtores rurais receberão assistência técnica e capacitação do 
programa; 1.200 associações/cooperativas de produtores serão identificadas e 
estimuladas a apresentarem propostas de negócios; abranger 550 municípios do Estado 
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de São Paulo, que já possui estabelecido o convênio com a SAA/CATI e possuam os 
Planos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável elaborados, acompanhados e 
monitorados; capacitar 550 Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural para 
elaboração e acompanhamento da execução dos Planos Municipais de 
Desenvolvimento Rural Sustentável; - readequar 18.000 km de estradas rurais em 120 
municípios, para permitir a trafegabilidade o ano inteiro; - apoiar 40 subprojetos 
ambientais; e - inserir dois programas de serviços ambientais (SÃO PAULO, 2010b, 
p.5). 

 

Porém, a exemplo de outras políticas públicas, Neves Neto (2014, p.98) ressalta que o projeto 

Microbacias II – Acesso ao Mercado  

 
[...] é altamente seletivo e excludente, por priorizar um pequeno número de produtores 
(inseridos num plano de negócio) e se restringir a organizações rurais com maior nível 
de capitalização, as quais normalmente apresentam condições mais favoráveis para 
enfrentar as vicissitudes do mercado, independente do apoio oficial. Novamente, os 
produtores rurais descapitalizados, que enfrentam graves problemas ambientais em suas 
propriedades ficarão à margem dessa política pública, financiada com recursos de toda 
a sociedade. 
 

De acordo com a CATI (2016), após seis anos do seu lançamento, o projeto apresenta resultados 

que refletem na realidade das associações, cooperativas de produtores rurais e comunidades tradicionais 

de todo o Estado de São Paulo, diminuindo o interesse ao longo das chamadas públicas realizadas. Em 

quatro chamadas públicas foram aprovados 163 planos de negócios, beneficiando diversas cadeias 

produtivas.  

Atualmente o projeto está na quinta chamada, que contou com 90 manifestações de interesse e, 

dessas, 70 planos de iniciativa de negócios, que se encontram atualmente em fase de avaliação, o interesse 

na elaboração do plano de negócio voltou a ser maior do que nas chamadas anteriores, conforme se 

verifica na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Chamadas Públicas do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II – Acesso ao 

Mercado 

Chamada Interesses Entregues Aprovados Habilitados Investimento 

1 135 92 38 36 R$14,8 milhões 

2 103 98 40 40 R$ 16,9 milhões 

3 65 38 35 35 R$14,3 milhões 

4 65 60 52 Em processo R$21,9 milhões 

5 90 70 Em processo Em processo - 

Fonte: Disponível em http://www.cati.sp.gov.br/microbacias2/resultados-resumo-chamadas Acesso em 

08/07/2018. 

 

Por fim, o Microbacias II proporciona uma forte integração com os municípios, ao disponibilizar 

um sistema informatizado georreferenciado de gestão da malha viária local, além de apoiar 

financeiramente a melhoria da infraestrutura municipal, principalmente a reabilitação de trechos críticos 

e manutenção das estradas rurais não asfaltadas, consideradas fundamentais para o bom acesso aos 

grandes centros, e a responsabilidade na melhoria na estrutura da CATI, no que concerne à capacitação 
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do quadro de funcionários, na aquisição de equipamentos e veículos e à melhoria da infraestrutura, 

possibilitando a reforma dos prédios utilizados por várias Casas da Agricultura em todo o Estado. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi realizado o levantamento e análise da bibliografia que trata dos temas relacionados às políticas 

públicas e ao desenvolvimento rural, bem como do processo de ocupação do município de São João do 

Pau d’Alho e surgimento da Associação dos Produtores Rurais Industriais e Moradores de São João Do 

Pau D'Alho (APRIMOR). Também foi efetuado levantamento de dados secundários referentes ao 

município de São João do Pau d’Alho nas publicações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) e do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Agrário (MDSA). 

Após a sistematização dos dados, foram realizadas pesquisas empíricas para a coleta de dados e 

informações de fonte primária e entrevistas com o presidente e o vice-presidente da APRIMOR, com 

dirigentes da CATI e técnicos responsáveis pela elaboração dos projetos apoiados pelo Programa de 

Microbacias II. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O município de São João do Pau d’Alho pertence à Microrregião Geográfica de Dracena e a 

Mesorregião de Presidente Prudente (Figura 1). A colonização de São João do Pau d’Alho teve início em 

1948, porém somente em 18 de fevereiro de 1959 foi elevado à categoria de município possuindo uma 

área territorial de 117, 665 km² (IBGE, 2016). 

Atualmente o município de São João do Pau d’Alho possui 2.103 habitantes, sendo 1.057 homens 

e 1.046 mulheres. O PIB per capita a preços concorrentes é no valor de R$17.131,16 reais e possui um 

IDH no valor de 0,750 (IBGE,2010). 

Figura 1. Localização do Município de São João do Pau d’Alho na Microrregião Geográfica de Dracena-SP 
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A associação APRIMOR (foto 1) foi fundada no dia 03 de julho de 1989. Na época os fundadores 

da associação, Eduardo Fantin, Carlos Roberto Forti, Antônio Chiquito e José Aparecido de Almeida, 

resolveram unir-se para montar uma organização que atendesse aos anseios dos produtores rurais na 

demanda por prestação de serviços gerada pela lavoura branca (cultura do algodão) (APRIMOR, 2015). 

 

Foto 1. Associação dos Produtores Rurais Industriais e Moradores de São João Do Pau D'Alho (APRIMOR) 

 

Fonte: Alan Vinhaes, 2018. 

 

Dentre as demandas figuravam à construção de curvas de nível nas propriedades rurais e a 

aquisição de insumos agrícolas para o plantio de algodão.  

Desde então a associação passou a gerir coletivamente alguns serviços nas propriedades rurais, 

tais como: tombar e gradear os solos e efetuar os plantios. Ao longo dos anos e com o fim do ciclo do 

algodão, começaram a surgir outras culturas alternativas como exemplo, a pecuária leiteira, que em 

meados de 1996 viabilizou a construção, por meio do PRONAF Infraestrutura e Serviços Municipais dos 

barracões comunitários, da sede da associação, da fábrica de mistura de ração animal; aquisição de cinco 

tanques resfriadores de leite, ensiladeiras e de um veículo para o uso da associação (APRIMOR, 2015). 

A partir do ano de 2006, buscando novas alternativas de diversificação de culturas e geração de 

renda para seus associados, a APRIMOR elaborou o primeiro projeto, vinculado ao Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA/CONAB), que durante os anos de 2007-2015 gerou um faturamento total 

bruto de R$ 558.439,72, com média anual de R$ 79.777,10. Desde 2014, quando foi aprovado novamente 

o projeto, no valor de R$ 246.974,15, com vencimento para dezembro de 2016, foram beneficiados 35 

produtores rurais no município (APRIMOR, 2015). 
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Na Tabela 2 são arrolados, os produtos que a APRIMOR comercializou no ano de 2014 e a 

quantidade de quilogramas que é distribuído pela associação ao Fundo de Assistência Social do Município 

de São João do Pau d’Alho. 

 

Tabela 2.  Produtos Comercializados pela associação APRIMOR no PAA no ano de 2014 

Produtos Características Quantidade em (Kg) 

Abóbora Paulista 19.498,93 

Alface Lisa 9.999,33 

Banana Maçã 6.912,00 

Banana Nanica 8.478,00 

Batata Doce Rosada 11.823,27 

Berinjela Japonesa 3.544,00 

Coco Verde 5.908,00 

Couve - 1.626,13 

Jiló Redondo 3.095,00 

Limão Thaiti 1.969,00 

Mamão Formosa 8.529,12 

Maracujá Azedo 1.748,96 

Melancia - 16.248,00 

Milho Em espiga com palha – Verde 60.000,00 

Pacu - 1.000,00 

Pepino Caipira 10.831,00 

Piau - 940,00 

Pinha - 1.092,00 

Mandioca Com Casca 21.665,33 

Tangerina Ponkan 3.900,00 

Fonte: Disponível em 

http://consultaweb.conab.gov.br/consultas/consultatransparenciapaa.do?method=abrirDetalhesProdutos 

Acesso em 10/07/2018. 

A APRIMOR possui 79 associados, sendo que 27 agricultores participam do plano de negócio 

aprovado pelo Projeto de Microbacias II - Acesso ao Mercado - e 35 associados participaram do 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). No ano de 2017, devido aos cortes de recursos financeiros 

do governo federal não foram aprovados projetos vinculados ao PAA no município. 

Em relação ao Microbacias II, a associação apresentou propostas de negócios para a mecanização 

da cultura do Urucum, que é a principal cultura geradora de emprego e renda no município.  O objetivo 

principal é a otimização da mão de obra que é escassa no município e região, e também a obtenção de 

um produto de melhor qualidade, com maior teor de corante, agregando valor ao produto obtido, 

melhorando a renda e consequentemente a qualidade de vida das famílias no campo. 

Foi apresentado uma proposta na 3ª Chamada do Programa para a aquisição de uma colheitadeira 

de urucum e um trator traçado no valor de R$ 246.000,00, e também de várias máquinas e equipamentos 

individuais para os associados, no valor de R$ 108.000,00, sendo apoiado pela CATI/SAA, através do 

Programa de Microbacias II 70% destes valores. 

Na 6ª Chamada, houve uma nova elaboração de um plano de negócio que consistia na aquisição 

de mais uma colheitadeira e também uma podadeira tratorizada, no valor total de R$ 240.000,00, como é 
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detalhado no quadro 2, além de novas máquinas e equipamentos para os produtores individuais, no valor 

de R$ 137.127,00, sendo apoiado pelo programa 70% destes valores (APRIMOR, 2015). 

O objetivo principal é a otimização da mão de obra que é escassa no município e região, e também 

a obtenção de um produto de melhor qualidade, com maior teor de corante, agregando valor ao produto 

obtido, melhorando a renda e consequentemente a qualidade de vida às famílias no campo. 

Neste novo plano de negócio consiste na aquisição de mais uma colheitadeira e também uma 

podadeira tratorizada, como são monstradas nas fotos 2, 3 e 4. 

 

Foto 2. Equipamentos adquiridos através do Microbacias II 

 

Fonte: Alan Vinhaes, 2018. 
 

Foto 3. Equipamentos adquiridos através do Microbacias II 

 
Fonte: Alan Vinhaes, 2018. 
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Foto 4. Trator adquirido pelo Projeto de Microbacias II 

 

Fonte: Alan Vinhaes, 2018. 

 

No Quadro 2 constam o valor total utilizado para a aquisição de novas máquinas e equipamentos 

para os produtores individuais, o valor destinado a assessoria na elaboração dos planos de negócios e o 

valor total apoiado pelo programa e o valor da contrapartida dos beneficiários (APRIMOR, 2015). 

 

Quadro 2. Investimentos realizados através do Microbacias II pela APRIMOR 

Investimento Coletivo Quantidade 
R$  

unitário 
R$ elegível R$ apoiado 

Ano 1 

Mês 1 Mês 2 

Máquina Recolhedora de 
Urucum 

1 160.000,00 160.000,00 112.000,00 
24.000,00* 24.000,00* 

 112.000,00 

Podadeira de Urucum 1 80.000,00 80.000,00 56.000,00  24.000,00* 

 56.000,00 

Assessoria para 
elaboração do Plano de 

Negócio 
1 10.000,00 10.000,00 7.000,00 

3.000,00*  

7.000,00  

Total do Investimento no empreendimento 
coletivo 

250.000,00 175.000,00 7.000,00 168.000,00 

Obs. Os dados com os asteriscos são os valores pagos através da contrapartida pelos associados.  

Fonte: APRIMOR, 2015. 

 

Em termos gerais, de acordo com os entrevistados, o Programa de Microbacias possui aspectos 

positivos e negativos. Dentre os aspectos positivos se destaca a disponibilização de recursos financeiros, 

a fundo perdidos, para o financiamento de planos de negócios. Dentre os aspectos negativos se destacam 
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à burocracia exigida para a aprovação e liberação dos recursos financeiros, tornando inviável a 

participação de todos os associados ou cooperados e a falta de comunicação entre as diferentes secretarias 

estaduais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Houve mudança de foco da primeira para a segunda edição do Programa de Microbacias, o que 

o descaracterizou porque ficou muito focado na agregação de valor aos produtos e a maior inserção da 

agricultura familiar ao mercado, em detrimento do foco ambiental que caracterizou a primeira edição. O 

número de beneficiários do programa tem sido relativamente pequeno e a burocracia exigida para acessar 

os recursos financeiros têm sido grandes, pois os produtores rurais ainda sentem receio de participar da 

referida política pública, o que tem provocado à desistência de algumas associações e cooperativas que 

tiveram planos de negócios aprovados. 

O Microbacias II trouxe uma nova visão aos pequenos e médios produtores rurais, pois ao longo 

da história os maiores beneficiados sempre foram os grandes produtores, dificultando assim a 

participação no mercado regional, estadual e federal das pequenas associações e cooperativas. 

Na APRIMOR se constatou que o Microbacias II tem disponibilizado recursos financeiros e tem 

contribuído para a melhoria da renda dos associados participantes do plano de negócio que se encontra 

em processo de execução. 

Por fim, espera-se que o Microbacias II melhore a renda dos agricultores familiares através destas 

políticas públicas e outras já existentes possibilitando maiores oportunidades aos pequenos e médios 

produtores rurais. 
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O CAMPO, A CIDADE, E O DISTRITO: 
CONSIDERAÇÕES ACERCA DO DEBATE 
EM TORNO DO URBANO E O RURAL NO 

BRASIL 
 

Geovandir André Lordano1; Paulo Roberto Joia2 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

Não é incomum a indefinição sobre o que, na sociedade atual, seriam urbano ou rural, a cidade 

ou o campo, muitas vezes, tratando-os como conceitos generalistas e simplórios. Não bastasse tal 

indefinição, onde estaria o distrito situado no debate acerca desta temática? Diante deste questionamento, 

busca-se com base na literatura, distinguir as categorias campo e cidade, e urbano e rural, tornando 

possível a visualização do papel do distrito na configuração espacial e territorial.      

Sendo Assim, Talaska, Silveira e Etges (2014) afirmam que na atualidade a qualificação e 

quantificação do que é rural e urbano, campo ou cidade chama a atenção dos pesquisadores frente a 

intensidade das transformações que se estabelecem no tempo-espaço. 

Para Beaujeu-Garnier (1997, p. 16) a urbanização é o processo de desenvolvimento das cidades, 

engloba aspectos numéricos e dimensionais, ou seja, desenvolvimento do quantitativo populacional e da 

dimensão espacial das cidades. Contudo, pondera quanto ao que chama de civilização urbana: “[...] 

designa a penetração parcial dos hábitos, e dos modos de vida da cidade, no mundo rural”. Logo, diante 

a maior instrução da população, a difusão do automóvel no meio rural, e o avanço das comunicações, 

não seria mais permitido a caracterizações do homem do campo em oposição ao do urbano, ao contrário, 

estes possuem os mesmos benefícios da sociedade moderna. 

Desta maneira, ao passo que o fenômeno urbano atinge o homem do campo, por meio da via da 

busca do campesino pelas modernidades típicas das cidades, assim como a expansão do modo de 

produção industrial avança para campo.  

Nesta perspectiva, a distinção entre urbano e rural torna-se menos clara, a ponto de podê-la 

confundir, pois a intensificação do modo produção capitalista, da maior interação, da articulação e dos 

fluxos tornou a indústria cada vez mais presente no campo e da mesma forma o trabalhador rural presente 

na cidade (TALASKA; SILVEIRA; ETGES, 2014).  
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Soma-se a isto, a necessidade da real compreensão do distrito enquanto divisão político 

administrativa do município, e também na perspectiva de espaço de reprodução da sociedade.  

Logo, a pesquisa se justifica a partir das seguintes indagações: ainda hoje, seria possível distinguir 

o rural do urbano? A atual divisão da cidade-campo é capaz de satisfazer a real configuração da sociedade? 

Os distritos como são definidos frente ao rural-urbano?  

Assim, este trabalho tem o objetivo de, com base nas referências sobre o tema, conceituar cidade 

e campo, e o rural e urbano, apresentando algumas metodologias utilizadas para tal distinção, além de 

verificar de que forma o distrito configura-se frente a tais categorias. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Esta pesquisa parte da abordagem de que campo, cidade, distrito, urbano e rural constituem 

categorias diferentes, porém não necessariamente independentes ou separadas. Logo, busca-se trabalhos 

sobre a temática que forneçam subsídios para as definições, similaridades e diferenças que neste trabalho 

busca-se.  

Desta forma, as diversas abordagens teóricas indicam que cidade e campo e urbano e rural podem 

ser apreendidos enquanto categorias diferenciadas: O campo e a cidade, compreendidas enquanto 

materialidade, espaços construídos e/ou modificados, meio ou condição, produtos da sociedade. Já o 

urbano e o rural, relacionadas as relações sociais, formas abstratas, os quis extrapolam os limites físicos 

da cidade e do campo.  (TALASKA; SILVEIRA; ETGES, 2014, p.9). 

Consequentemente, quanto ao distrito, parte-se da abordagem como a de Silva (2014) e Pina, 

Lima e Silva (2008), de analisá-lo enquanto unidade da divisão territorial do município e da mesma forma 

de sua configuração entre o rural e urbano.   

Esta pesquisa é parte do projeto de mestrado intitulado “Mobilidade Cotidiana campo-cidade: 

uma análise no contexto dos moradores do distrito de Cipolândia, Aquidauana-MS” em desenvolvimento 

no Programa de Pós-Graduação em Geografia, do Campus de Aquidauana, da Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul.  

Metodologicamente, a pesquisa é descritiva, e basicamente qualitativa. Sobre a abordagem 

qualitativa Silveira e Córdova (2009, p. 32) definem: 

Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o porquê das coisas, 
exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam os valores e as trocas simbólicas nem 
se submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são não-métricos (suscitados e de 
interação) e se valem de diferentes abordagens. 
 

 Parte-se de uma revisão da literatura sobre a temática em vista a sua compreensão da relação 

campo-cidade e rural-urbano, como conceitos e categorias, da mesma forma em que se busca ter a 

dimensão de como os distritos são abordos na atual configuração dos municípios. Serão revisadas 

publicações que demostrem substancial relevância sobre o tema.  
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Para Silveira e Córdova (2009), tomando Fonseca (2002) e Gil (2007) como referência, a pesquisa 

bibliográfica é o levantamento de referências sobre determinado assunto, já analisadas e publicadas em 

meios impressos ou digitais, livros, artigos científicos, sites, entre outros. Existindo pesquisa que utilizam 

unicamente da pesquisa bibliográfica, buscando nos referenciais teóricos publicados adquirir 

conhecimento prévio sobre o problema do qual se procura resposta. Destacando como um tipo desta 

pesquisa aquele que busca analisar diversos posicionamentos acerca de determinado tema. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A cidade e o campo enquanto espaços de reprodução 

Grande parte das referências analisadas parte da cidade e campo enquanto espaços onde o rural 

e urbano se materializam. Portanto, seria a expressão da divisão do trabalho, do modo de produção, do 

modo de vida que possibilitariam tal distinção. 

Nesta perspectiva, a separação entre campo e cidade, até certo ponto, nem sempre foi tarefa tão 

complexa em ser percebida, a organização espacial em um período de técnica menos avançada e certa 

dificuldade nos fluxos, possibilitava a demarcação quase exata destes espaços. Contudo, frente à 

revolução industrial, da lógica de produção pautada nos meios de produção de alta tecnologia, do avanço 

dos meios de comunicação e da globalização, tornam esta diferenciação pouco perceptível em muitos 

espaços. 

Sendo assim, o processo de surgimento das cidades advém da detenção por alguns seres humanos 

da capacidade da produção de excedentes de produtos básicos à sobrevivência humana, fato que liberava 

os demais destas atividades. Isto, desde a antiguidade (aproximadamente, 5.500 anos) foi a essência da 

separação que originou a contraposição entre rural e o urbano. À época os limites físicos entre o campo 

e a cidade eram evidentes e expressos na forma dos muros que cercavam as cidades medievais. 

(ENDLICH, 2006).  

Nesta perspectiva: 

O rural e o urbano começaram a se diferenciar quando o uso dos espaços foi se tornando 
específico, dividido pelo trabalho [...]. O rural passa a se caracterizar pelo espaço de trabalhos 
ligados à terra, aos alimentos, às criações e explorações, enquanto o urbano começa a se formar 
pelas atividades ligadas ao comercio, pela proximidade das pessoas, e tais aspectos 
transpareceram a necessidade do homem em criar infraestrutura para viver, transformando cada 
vez mais a natureza (ROSAS, 2014, p.75). 

Destarte, o campo, espaço de reprodução do rural, passa a associar-se ao setor primário de 

produção, a cidade, espaço de reprodução do urbano, aos setores secundário e terciário, além da detenção 

da concentração populacional. 

Desta maneira, na concepção de que a divisão entre campo e cidade parte das primeiras divisões 

do trabalho, caberia à cidade o trabalho intelectual (atividades políticas, organização e militares, etc.). 

Assim, como a filosofia nasce na cidade, a própria reflexão entre campo e cidade, e rural e urbano só é 

possível a partir da pretérita divisão do trabalho (ENDLICH, 2006).   
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Neste viés, a cidade passa a desenvolver o papel da aglomeração e da acumulação, da 

concentração de pessoas e do capital, a expressão das formas materiais, residências, comercio, indústria. 

Desenvolve-se, assim, na cidade o urbano, enquanto o reflexo desta forma de organização, como modo 

de vida (TOMBINI; SAQUET, 2014). 

Outrossim, pensamento similar encontra amparo em Bernardelli (2006), Coutinho (2014), 

Endlich (2006), Pina, Lima e Silva (2008), para estes a cidade e o campo apresentam-se como os espaços 

onde os modos de vida rural e o urbano se materializam.  

No contexto das cidades atuais, Talaska, Silveira e Etges (2014), tomando Santos (2004) como 

referência, apontam que sendo o espaço o acumulo desigual de tempos, a cidade e o campo da atualidade 

resultam do acumulo das formas anteriores, do processo contraditório de construção, transformação, e 

destruição através do tempo. 

Diante disto: 

As características básicas da relação entre campo e cidade, estão na transformação realizada entre 
os moradores de cada espaço, capazes de construí-los através de um conjunto de ações em 
objetos específicos, engendrados numa lógica do capital que, na maioria das vezes, direciona suas 
atitudes conforme as dificuldades apresentadas” (ROSAS, 2014, p.77). 
 

Desta forma, este pensamento permite a reflexão de que não seria a configuração das cidades um 

padrão, tanto em sua materialidade física quanto na representação urbana de sua sociedade. Permite-se 

aqui, analogicamente, a extensão deste pressuposto ao campo, que a depender do nível de sua relação 

com a cidade e isolamento de seu modo tradicional rural, mantém configurações diferentes em variadas 

escalas. 

A compreensão da relação entre o campo e a cidade, por vezes dicotômica, deve considerar que 

o próprio produto do trabalho no campo é essencial para a vida nas cidades, dali surgem a maioria dos 

produtos que são consumidos. Da mesma forma, que os produtos industrializados e os serviços prestados 

nas cidades também são de fundamental importância para quem no campo vive (TOMBINI; SAQUET, 

2014). 

Desta forma, tem-se de forma até certo ponto bem definido entre os autores que a cidade e o 

campo são espaços resultados dos modos de vida, epicentro das representações sociais, expressão da 

cultura, e do modo de produção urbano ou rural. Seriam a cidade e o campo os meios materiais 

(re)produzidos pela imaterialidade urbana e rural. Assim, não necessariamente haveria a vinculação estrita 

do urbano à cidade e do rural ao campo. 

 

O urbano e o rural na (re)configuração do território da cidade e do campo 

Dentre os diversos autores, pode-se notar que além da discussão acerca do rural e urbano, sob a 

análise dos espaços resultantes de tais representações, campo e cidade. Apresenta-se, assim, o rural e 

urbano enquanto “parâmetros” utilizados para a delimitação territorial da cidade e do campo. Aspectos 
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muitas vezes conflitantes, eivado de críticas, sobretudo enquanto a metodologia adotada para tal 

definição. 

Dito isto, no Brasil costumeiramente a distinção oficial entre o urbano e rural é imposta por lei 

municipal, a qual define o perímetro urbano das cidades. Critério que atinge de certa forma, alguma 

facilidade em termos tributários, mas que está muito além da compreensão do que realmente seria o 

urbano e o rural. 

Sobre isto, Pina, Lima e Silva (2008) corroboram ao afirmarem que a imprecisão que a definição 

do perímetro urbano causa distorções na própria questão territorial. Assim, a verdadeira realidade 

socioespacial está cada vez mais distante dos mecanismos políticos, como a delimitação do perímetro 

urbano, o qual é definido pela lei de competência municipal, servindo para fins urbanísticos e tributários. 

O conceito de rural definido pelos municípios e aprovado pelas câmaras de vereados, por 

adotarem critérios políticos, traria a de definição do rural com tendência a própria tradição dos 

municípios, desprezando os critérios científicos para a análise. Essa qualificação das áreas é a base para 

as estatísticas oficias sobre população urbana e rural utilizadas pelo IBGE, além de incidir sobre a 

cobrança de impostos de cada área, Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU no perímetro urbano) e 

Imposto sobre Propriedade Territorial Rural (ITR nas áreas rurais). (COUTINHO et. al, 2013; 

TALASKA; SILVEIRA; ETGES, 2014). 

Para IBGE (2013, p.17) o rural é tratado como oposição ao urbano. Sendo entendido como 

urbano as cidades, e vilas, e como rural “[...] toda a área situada fora desses limites. Este critério é também 

utilizado na classificação das populações urbana e rural”.  

Destarte, Talaska, Silveira e Etges (2014, p.4), considerando as afirmações de Endlich (2006) e 

Sposito (2006), afirmam que a divisão político administrativo passa por é adjetivar porções territoriais, é 

buscar no plano territorial os limites entre campo e cidade, tratando-os como diferentes, delineando 

unidades espaciais: rural e urbana. “Nesse sentido, o rural é entendido como o algo remanescente para 

além da área do perímetro urbano”. 

Contudo, Pina, Lima e Silva (2008) não tratam o município como omisso frente à controvérsia 

do perímetro urbano, e exaltam a dificuldade de estabelecer-se uma linha que determine o que é urbano 

e o que é rural. 

Além do Brasil, nas palavras de Endlich (2006), alguns países como o reino Unido, África do Sul 

e Tunísia, utilizam-se de limites estabelecidos oficialmente para delimitar o urbano e o rural. Assim, 

destacam-se algumas metodologias utilizadas para tal definição: 

A primeira seria a definição de um patamar demográfico, no sentido de cidade enquanto 

aglomeração e o campo como contraposição a isto, este critério é muito utilizado para se considerar a 

existência de uma cidade, porém, é criticado por diversos autores. “O uso isolado deste critério expressa 

uma compreensão de urbano como mera aglomeração de pessoas. Esse critério pode ser mais expressivo, 

se usado de maneira complementar a outros” (ENDLICH, 2006, p.15). 
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 A metodologia de densidade demográfica (utilizada pela OCDE, Organização de cooperação 

e desenvolvimento econômico), é baseada na proporção de habitantes em relação à determinada área 

(BERNARDELLI (2006); ENDLICH (2006). Da mesma forma, outro método seria o baseado na 

ocupação econômica da população, de forma que o rural estaria vinculado às atividades primárias, 

sobretudo agropecuárias, já o urbano estaria ligado as atividades secundárias e terciárias. Contudo, critica-

se que este critério já não seria suficiente para as diferenciações espaciais atuais, de forma que, “[...] 

associar o rural e o urbano, ou o campo e a cidade a uma determinada atividade econômica torna-se cada 

vez mais controverso” (ENDLICH, 2006, p. 17).  

Assim, Endlich (2006) pontua que os critérios apresentados partem de se considerar o urbano 

como território político-administrativo, um aglomerado de pessoas com determinada densidade 

populacional, e com sua população ocupada em majoritariamente com atividades secundárias e terciárias, 

e que nenhum destes critérios parecem corresponder à realidade urbana e rural atual. 

Já Coutinho et. al. (2013), a partir de Sorokin, Zimmerman e Galpin (1981), apresentam oito 

fatores que podem diferenciar o urbano do rural: Diferenças ocupacionais, diferenças ambientais, 

dimensão das comunidades, densidade demográfica, homogeneidade e heterogeneidade das populações 

(a rural mais homogênea e a urbana mais heterogênea), complexidade social, mobilidade territorial 

ocupacional e social (incluindo aqui a espacial), e interações sociais. 

Bernardelli (2006) apresenta como critérios: tamanho demográfico, densidade, aspectos 

morfológicos, as atividades dos habitantes, modo de vida, inter-relações e geração de inovações. 

Frente os inúmeros critérios apresentados, alguns comuns a vários autores, tem-se que de alguma 

forma as tentativas de apresentar uma diferenciação do urbano e rural recaem, muitas vezes, sobre o 

próprio modo de vida das populações. Aspectos ligados à cultura, ao pertencimento, as relações pessoais, 

e divisão do trabalho refletidos no modo de produção em determinado espaço. 

Logo, as simples definições estatísticas não são suficientes para a compreensão da dinâmica da 

sociedade em toda sua totalidade. Sendo necessário para isto, considerar as complementaridades, as 

diferenças funcionais e espaciais existentes, compreendendo os processos de desenvolvimento histórico 

da sociedade e buscando a identificação das particularidades, ou seja, a essência do urbano e do rural 

(TALASKA; SILVEIRA; ETGES, 2014, p. 2). 

Endlich (2006) reflete que o rural compreenderia uma condição de via pretérita, de limitação, uma 

condição sobrevivência à custa de muito trabalho e de pouco recurso para tal, a vida com o mínimo de 

recursos, em outras palavras, uma vida precária, marcada, sobretudo por tradições, alta natalidade, crenças 

religiosas e pela solidariedade coletiva. 

Contudo, salienta Abramovay (2000, p. 2) “Há um vício de raciocínio na maneira como se 

definem as áreas rurais no Brasil, que contribui decisivamente para que sejam assimiladas 

automaticamente a atraso, carência de serviços e falta de cidadania”. 



 

 
596 

Já Rosas (2014, p. 69), em uma análise pautada no materialismo histórico e na dialética, fortalece 

a ideia do rural enquanto modo de vida. Para o autor, urbano e rural estão relacionados à identidade local, 

da cultura dos indivíduos que vivem e constroem sua vida em comunidades. Logo, a expressão da 

identidade local é mais aflorada nas comunidades rurais, já que a especulação imobiliária é a expressão do 

descaso pelo lugar de origem, para muitos que vivem no espaço urbano. 

Destarte, nas palavras de Coutinho et. al (2013, p. 64), pensar no rural remete a pensar no natural, 

local de morada, campo de produção, turismo entre outros, e que atualmente o rural por ter incorporado 

várias funções para a sociedade, sua contraposição ao urbano modificou-se e hoje pode-se pensar em 

uma intima relação entre estes espaços. 

Sendo assim, a relação de proximidade e troca material e imaterial entre o rural e urbano, passa 

justamente pelo fato de o campo e a cidade serem os espaços onde o urbano e rural se materializam, por 

vezes com predomínio de um sobre outro, mas não, necessariamente, um excluindo o outro. Assim, seria 

possível reconhecer urbanidades no campo e ruralidade nas cidades. 

Entretanto, salienta-se que a própria junção entre urbano e rural poderia não ser equilibrada, já 

que o período técnico-cientifico-informacional3, concerne as cidades a detenção da técnica que dali 

expande-se: melhoria em transporte, comunicação, técnicas produtivas, entre outros, levariam o urbano 

a exercer maior pressão sobre o rural, do que o contrário.   

Sobre isto, “A urbanização tende a apagar a distinção cidade-campo, mas em decorrência da 

maneira contraditória como ocorre, com o império do valor de troca e com a permanência de ilhas de 

ruralidade” (ENDLICH, 2006, p.22). Assim, imposição capitalista, por meio do consumo de bens 

materiais e até mesmo não materiais advindos da urbanidade, alteraram os valores característicos dos 

rurais, com algum grau de resquícios preservados. 

Desta maneira, a utilização de variados critérios e atributos para esclarecer e elucidar a distinção 

do que é cidade/urbano e, da mesma forma, o que é campo/rural, visto a complexidade da questão, não 

atingem ao entendimento pleno da problemática (TALASKA; SILVEIRA; ETGES, 2014, p.11).  

Neste viés:  

Pensar na relação entre rural e urbano é ir além da questão do território. Hoje é clara que a 
formação do espaço está intimamente ligada às questões sociais e econômicas. A cidade foi 
surgindo e se consolidando como local de importância a partir das transformações do campo. O 
campo, por sua vez, adquiriu nova roupagem a partir da demanda da cidade (COUTINHO et. 
al, 2013, p. 64). 
 

 
3 Milton Santos trabalha no conceito de que atualmente vive-se no período técnico-científico-informacional, onde apresenta 
que a tecnicização e a cientificização expandem-se sob o domínio dos agentes hegemônicos, econômicos, culturais e religiosos, 
criando um mundo artificial, que na atualidade também envolveria o mundo rural. “Podemos então falar de uma cientificização 
e de uma tecnicização da paisagem. Por outro lado, a informação não apenas está presente nas coisas, nos objetos técnicos, 
que formam o espaço, como ela é necessária à ação realizada sobre essas coisas”. Desta forma: “Pelo fato de ser técnico-
científico- informacional, o meio geográfico tende a ser universal. Mesmo onde se manifesta pontualmente, ele assegura o 
funcionamento dos processos encadeados a que se está chamando de globalização” (SANTOS,  2016, p. 160). 
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Portanto, ressalta-se a formulação do que, muitas vezes, apresenta-se como uma expressão desta 

intrínseca relação contemporânea entre o rural e o urbano, entre o campo e a cidade, um espaço comum 

onde não seria necessária nem possível a distinção entre estas categorias.    

 

O dilema do continuum4 urbano-rural 

Como assinalado nas obras utilizadas neste trabalho, quase unanime é a percepção de que na 

atualidade o urbano tende a estender-se ao campo, sobre o rural, modificando-o em aspectos físicos (a 

alteração do ambiente dada a expansão agrícola), materiais (nas edificações, estradas, casas, entre outros) 

e na imaterialidade (nos padrões de consumo, cultura e modo de vida das populações). Da mesma forma, 

compreende-se que tal expansão do urbano sobrepondo-se ao rural, não implica, necessariamente, na 

extinção deste.  

Logo, ter-se-ia uma área de transição modificada, um híbrido, capaz de apresentar características 

dos modos de vida e de produção, está configuração é apontada por diversos autores e apresenta 

terminologias variadas, como: continuum espacial urbano-rural, novo rural e neorural, contudo, 

suscitando em fenômenos muito similares. 

Sobre isto, Talaska; Silveira; Etges, (2014, p.12) afirmam: “[...] a proposição da superposição de 

formas, relações e qualidades urbanas e rurais, por meio de um continuum espacial, pode ser considerada 

uma forma alternativa para se pensar a questão, principalmente enquanto procedimento de análise 

espacial”. 

Desta mesma forma, Endlich (2006, p.19), a partir de Munford (1965), e Beaujeu-Garnier (1997), 

afirma que a urbanização atingiu, no capitalismo, um patamar que levaria o urbano a um adjetivo amplo, 

que abrangeria a sociedade como um todo, como um modo de vida, hábitos, tornando-o acessível a 

qualquer espaço geográfico. “Esse modo de vida concretiza-se além dos limites das cidades, através do 

encantamento em relação às influências que estas exercem por meio do poder de suas instituições e 

personalidades, através de instrumentos de comunicação e transporte”.  

 Diante disto, percebe-se a não obrigatoriedade da interpretação do urbano em função, apenas, 

da cidade. Nas palavras de Endlich (2006, p.20): “Desde que o urbano extrapole a cidade, a tarefa de 

conceituação torna-se dupla. É preciso pensar na cidade e no urbano”.   

Perante tal perspectiva, destaca-se que com a expansão dos novos meios de comunicação, e a 

difusão e propagação da informação, determinar onde é urbano, ou mais, onde ocorre o comportamento 

urbano, enseja muita cautela (COUTINHO et. al, 2013, p.65). 

 
4 Autores como Talaska, Silveira e Etges (2014, p.10) e Rosa e Ferreira (2007, p. 194) afirmam que o conceito elaborado por 
Robert Redfiel em meados de 1930, de continuum espacial estaria ligado as variações e continuidades entre os aspectos 
culturais rurais e urbanos. Assim diversos autores propõe a consideração de uma superposição das formas espaciais com 
características urbanas e rurais. 
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Frente a, cada vez mais, eminente dificuldade em definição da delimitação territorial entre o 

urbano e o rural a ideia de continuum espacial pode trazer luz as metodologias voltadas à questão, se 

tomado enquanto passivo de análise.  

Neste viés, como o urbano extrapola os limites territoriais impostos a cidade, uma abordagem de 

análise capaz de considerar as relações sociais e o continuum espacial, marcado pela superposição das 

formas rurais e urbanas, pode contribuir para a assimilação da dinâmica espacial, a qual se apresenta em 

constante transformação (TALASKA; SILVEIRA; ETGES, 2014, p.2). 

O continuum espacial entre o urbano e rural, pode ser considerado na perspectiva da centralidade 

que as cidades adquiriram no processo histórico da configuração destes espaços. Assim, o fenômeno teria 

sua gênese na própria centralidade exercida pela cidade. 

Sobre isto, Talaska, Silveira, Etges (2014) citam, considerando a teoria dos lugares centrais de 

Christaller (1933), que a centralidade conferida as cidades atuaria em seu alargamento para a extensão 

rural mantendo entre eles uma ligação complexa. Corrobora Endlich (2006), ao indicar que a noção de 

centralidade atua na definição do que é a cidade, porém não estabelece limites entre o rural e o urbano. 

Refere-se, então, a centralidade exercida sobre áreas externas à cidade, indicando a tendência do urbano 

em estende-se sobre seu entorno.  

Contudo, o alcance e influência das cidades sobre o campo não se deve apenas a centralidade 

exercida pelo próprio conteúdo da cidade, mas pelo investimento de agentes urbanos no campo. Assim, 

torna-se realidade, historicamente, que, por meio dos investimentos e pelo Modo de vida, o urbano atinge 

o rural havendo nestes o domínio monetário e a mentalidade econômica, imposições dos interesses 

urbanos (ENDLICH, 2006, p.20).  

Como abordado anteriormente, o urbano estaria além das fronteiras das cidades, faria referencia 

a inserção de hábitos e modos de vida, muitos destes, alterados e facilitados pela expansão técnica, 

comunicações e transportes. 

Outrossim, é fato que a determinação do que é hoje o urbano ultrapassa o território, não podendo 

mais ser delimitado apenas pela vivência na cidade. Sendo, assim, o “comportamento urbano” 

relacionado da mesma forma “[...] ao pertencimento das praticas comuns à sociedade urbana, ou seja, é 

possível está no rural e viver o urbano (COUTINHO et. al, 2013, p.67). 

Souza et. al. (2017, p.78) acena para o fato de que a flexibilização do trabalho tem contribuído 

para a maior interação entre os moradores do campo com a cidade, e vice versa, consequentemente: 

“Nesse processo, os espaços rurais e urbanos sofrem modificações inerentes a reestruturação produtiva 

e não mais podem ser compreendidos como pares antagônicos [...]”. 

Soma-se a isto, na atualidade, que algumas atividades, não tradicionais, passaram a ser 

desenvolvidas no campo, estas elas se caracterizaram pela incorporação de novos produtos tanto 

agropecuários quanto industriais, de prestação de serviços e entretenimento (ENDLICH, 2006). 
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Para constar, Endlich (2006), aborda esta alteração no campo como “novo rural”, as quais fariam 

referencias as novas atividades desenvolvidas no campo, e que deveriam ser analisadas juntamente a 

historicidade, as transformações na economia, território, na sociedade e na cultura brasileira, para referir-

se ao questionamento de ser urbano ou não.  

Contudo, em colaboração a configuração do novo rural, soma-se outra corrente de difusão do 

urbano no campo, a qual estaria ligada ao retorno ou a busca do campo como local de moradia de parte 

da população outrora residente nas cidades. 

Sobre isto, Rosas (2014) apresenta o conceito de antiurbanismo, projetando que as condições 

insalubres e a precária condição de vida dos moradores das cidades (o stress, a poluição do ar, dentre 

outros) faria que os moradores das cidades buscassem o rural ou cidades de pequeno porte de fácil 

deslocamento. O campo representaria maior contato com a natureza e a tranquilidade, mas sem deixar 

de lado as comodidades da cidade. Teríamos assim, nas palavras da autora: o neorural.  

Em contraponto, a volta ao campo e a revalorização da natureza não seriam emanados por valores 

rurais, mas por uma perspectiva urbana, e só seria aceita pela sociedade em vista ao conforto, 

acessibilidade, mantendo o vínculo com a cidade e com a mídia que refere-se a valores urbanos 

(ENDLICH, 2006, p.29). 

Neste contexto:  

Isso pode ser explicado através da inserção da tecnologia e da modernização no campo. Essa 
modernidade facilita a vida no campo, atrai migrantes que procuram tranquilidade sem perder a 
comodidade. Percebemos então a migração inversa ao que mencionamos anteriormente, aqui 
pessoas que vivem nas cidades procuram no campo um lugar de moradia, de turismo e de 
prestação de serviços (TOMBINI; SAQUET, 2014, p. 4-5). 
 

Pina, Lima e Silva (2008), afirmam que, em face ao novo rural tratado na ideia de continuum, a 

própria delimitação política administrativa do que seria urbano e rural fica cada vez mais difícil.  

Para Rosa e Ferreira (2006, p. 194-195), atualmente a expressão de continuum está sendo utilizada 

para caracterizar as situações em que as formas de vida e de trabalho rurais e urbanas encontram-se 

integrados. Porém, ao investigar com maior atenção o seu uso, segundo as autoras, nota-se uma 

perspectiva de homogeneização, tanto dos aspectos socioculturais quanto econômicos, os quais estariam 

intrínsecos nesta abordagem.  

Nesta perspectiva, a ideia do continuum está baseada fortemente na sobreposição dos aspectos 

rural e urbano. Contudo, essa superposição constituiriam áreas de transição, espaços que comportam 

aspectos rurais e urbanos, e não pressupõe o desaparecimento da cidade e do campo como espaços 

distintos. Mas atua na sobreposição da oposição entre a cidade e o campo, englobando todas as mudanças 

mais recentes na organização da sociedade, as quais resultantes da produção territorial da cidade 

considerado no atual modo de produção capitalista (TALASKA; SILVEIRA; ETGES, 2014, p.10). 

A ideia do continuum propunha, de forma geral, que entre os extremos do rural e do urbano 

ocorreria uma gradação com infinitas de possibilidades, ou seja, variados níveis escalares entre aspectos 
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rurais e urbanos, níveis de transição entre a s extremidades rurais e urbanas (TALASKA; SILVEIRA; 

ETGES, 2014).  

Na visão de Coutinho et. al. (2013, p.71) as interpretações do rural e urbano, devem superar das 

visões tradicionais ligadas ao campo e a cidade. Tais visões ora reconhecendo-os pela distinção e 

oposição, de forma dicotômica, e ora relacionando-os de forma subordinada, “[...] na qual a cidade avança 

pelo campo, supre suas especificidades e o homogeneíza”.  

Desta forma, uma sociedade urbana, no Brasil como em grande parte do mundo, ainda não se 

concretizou, seria uma perspectiva positiva de avanço social e político em sentidos diversos, contudo na 

perspectiva de modos de vida e da civilização urbana. Talvez, o Brasil seria mais urbano do que imagina, 

porém permaneceriam ilhas de ruralidade, da mesma forma em que as cidades brasileiras revelariam a 

contradição de sua urbanização. Assim, negar o urbano seria questão de resignação, justificada pelas 

mazelas e contradições que levaram até a sociedade urbana (ENDLICH, 2006, p.29). 

Nesta perspectiva: 

A questão da definição do rural e do urbano já ultrapassou a noção de abrangência só do 
território, hoje se relaciona com o espaço, mas também com as relações sociais e até com a 
questão do pertencimento ao local, que influência diretamente o comportamento dos atores 
sociais. Fatores como o acesso a diferentes tipos de informações, culturas e comportamentos 
têm influenciado diretamente a vivência dos atores sociais nestes dois espaços distintos. O rural 
está no urbano. O urbano está no rural (COUTINHO et. al, 2013, p. 70-71). 
 

Logo, o espaço não se configura apenas em cidade ou campo, mas mantém aspectos não “puros” 

de um ou de outro, ou seja, do urbano ou do rural. Desta forma, dentro das relações rurais ou urbanas 

ocorrem forças se se embatem por possuírem características de polos opostos, forças que tendem a 

afirmação ou negação das características urbanas e rurais (TALASKA; SILVEIRA; ETGES, 2014, p.9). 

Apesar da ideia do continuum se considerada como uma realidade em vários aspectos e contextos 

a nível local e global, Talaska, Silveira e Etges (2014), pontuam que sua homogeneidade enquanto 

fenômeno não é real, destacando que sua análise pode ser realizada sob duas vertentes diferentes. 

A primeira, alicerçada no paradigma que busca a compreensão das sociedades tradicionais, 

basicamente rurais, pré-capitalismo, para a sociedade moderna, basicamente urbana, capitalista. Logo: 

“Indica, desse modo, que o campo perderia sua identidade enquanto espaço de relações rurais, ou seja, a 

cidade, enquanto fonte de valores dominantes estabeleceria seu domínio sobre todo o conjunto urbano-

rural da sociedade” (TALASKA; SILVEIRA; ETGES, 2014, P. 11). 

Já em uma outra vertente, aponta que apesar da aproximação entre o rural e o urbano, suas 

especificidades se mantém. “Nessa vertente ressaltam-se as semelhanças e diferenças entre o extremo 

urbano e o extremo rural, demonstrando a continuidade de relações existentes entre o campo e a cidade, 

representando a reafirmação da existência das relações rurais”. Logo, continuariam existindo as áreas com 

características próprias, porém apresentando nível diferenciado de inserção na dinâmica social e 

econômica, tanto regional quanto global. Nesta vertente, o próprio processo de desenvolvimento 
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histórico propicia uma maior relação entre o urbano e o rural, contudo, não há sua homogeneização 

(TALASKA; SILVEIRA; ETGES, 2014, P. 11). 

Corrobora neste ponto Souza et. al. (2017), em sua fala acerca da mobilidade do trabalho em face 

a relação campo-cidade, e como estes deslocamento contribuem na configuração dos espaços, quando 

afirmam que o espaço agrário não pode ser visto como um continuum do espaço urbano, muito menos 

se atestar que o rural esta se urbanizando, e complementam: 

Na verdade, considera-se que ambos os espaços sofrem significativas alterações dadas às 
demandas produtivas do sistema sociometabólico do capital, sustentado na sociedade urbana, 
mas que os mesmos trazem conteúdos sociais específicos que os diferenciam, embora não mais 
os separe (SOUZA et. al., 2017, p.78). 
 

Portanto, os aspectos apresentados reforçam a dificuldade de padronização nas delimitações do 

que seria o urbano e rural, e até mesmo campo e a cidade. Da mesma forma em que o continuum espacial, 

fruto da interação de ambos, e do novo rural não pode ser considerado unanimidade em ocorrência e em 

abrangência. Da mesma forma em que não se pode considerar o rural enquanto superado ou absorvido 

totalmente pelo urbano. 

Sobre isto: 

É inegável que o processo de produção capitalista tenha alterado significativamente as relações 
entre os indivíduos em todas as suas dimensões. Discordamos, contudo, da interpretação 
extremista de que o rural seria totalmente absorvido pelo urbano. Nosso entendimento é de que 
haja uma aproximação entre rural e urbano, mantendo, porém, suas particularidades, 
comungando, portanto, com os conceitos de território e territorialidade, uma vez que permanece 
a sensação de pertencer a algo, e é esse sentimento que identifica os indivíduos aos valores 
simbólicos que lhes dão diferentes significados (KIELING; SILVEIRA, 2015, p. 139). 

 

Portanto, observa-se que a ideia de continuum entre os aspectos urbanos e rurais é bem aceita 

atualmente, embora ratificado que sua incidência não pode ser considerado um padrão global. Tais 

variações derivadas destas interações variariam de magnitudes, e diante disto não é possível afirmar que 

o urbano tenha exercido tamanha pressão sobre o rural a ponto de fazê-lo desaparecer. 

 

E o distrito: urbano ou rural? 

Sobre todas as perspectivas apresentadas parece muito plausível a abordagem das definições e 

distinções ou similaridades entre o urbano rural e a cidade e o campo, sob a perspectiva de múltiplas 

possibilidades e metodologias analíticas, as quais devem considerar a realidade material e imaterial de cada 

espaço observado. 

Nesta perspectiva, busca-se situar o distrito municipal neste debate, como poderia ser definido 

diante da dicotomia rural-urbano. Sobre isto, Pina, Lima e Silva (2008) baseiam-se em Pinto (2003) e 

Queiroz (1973) para, respectivamente, apresentarem duas formas distintas de abordagem sobre o distrito: 

A primeira trata o distrito na perspectiva de estágio inicial para a formação de um município, 

assim, o distrito é uma subdivisão do município tendo como sede a vila, tratando seu modo de vida como 

tipicamente urbano, apesar da forte ligação com o setor primário (agricultura e pecuária) os padrões de 
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consumo e comportamento seriam condizentes ao modo de vida urbano e, assim, por ser considerado 

parte integrante da zona urbana, mesmo estando situado na zona rural, o modo de ser e viver do distrito 

seria mais condizente com o modo urbano do que com o rural (PINA; LIMA; SILVA, 2008). 

Já em outra abordagem os autores apresentam que na gênese do distrito existe todo um clima 

rural e a partir daí surgem as transformações que elevaram as vilas a categoria de distrito. Assim, todo um 

conjunto de relações sociais: como as relações interpessoais alicerçadas na necessidade de ajuda mútua, 

na solidariedade e participação coletiva nas atividades lúdico-religiosas, a adequação ao meio ecológico e 

o trabalho na roça, exercida pelo núcleo grupal familiar, aspectos estes, geralmente, não mais percebidos 

no âmbito das cidades (PINA; LIMA; SILVA, 2008). 

Desta forma, tem-se apresentado um conflito de grande relevância no contexto dos distritos, ser 

considerado urbano e, por vezes, apresentar dominantes características da cultura e modo de vida rural. 

Legalmente, o Distrito no Brasil é considerado urbano, pelo simples fato da divisão político 

administrativa, de responsabilidade dos poderes municipais, discutida anteriormente. O Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), define como em situação urbana áreas correspondente as 

cidades (as sedes dos municípios), as vilas (sedes distritais) e as áreas urbanas isoladas (IBGE, 2013, p.17). 

Abramovay (2000), considera em face ao distrito tal metodologia pouco funcional, já que qualquer 

aglomerado de dezenas de casas poderiam, como vila sede do distrito, ser considerada urbana, e 

complementa citando que dentre os critérios que apresenta5 para a distinção do rural, o critério do 

patamar demográfico seria o menos inadequado ao passo que não obrigatoriamente associa o rural a áreas 

isoladas, e complementa que sob este critério a maior parte das sedes dos distritos brasileiros seriam 

consideradas rurais. 

Neste ponto, cabe um adendo, tanto o encontrado em IBGE (2013), quanto em Abramovay 

(2000), o distrito é uma subdivisão do município, que possui uma sede, esta considerada urbana, e as 

demais áreas de sua delimitação, consideradas rurais. Nota-se que, guardadas as devidas proporções, os 

distritos replicam a mesma dinâmica das cidades: um núcleo urbano (no caso dos distritos as vezes muito 

difusão) e sua extensão rural. 

Assim, Silva (2014, p. 3), aponta que no Brasil os distritos são subdivisões do município, estando 

sob a dominação municipal, com o objetivo de melhorar a administração, sobretudo, acerca das políticas 

públicas.  

Sendo assim, acerca destas divisões distritais, percebe-se a necessidade de legítimas motivações 

para que ocorram, as quais colaborem com o planejamento, aplicação de políticas públicas, de 

 
5 Abramovay (2000) apresenta três critérios de delimitação do rural, os quais considera dentre os mais utilizados e da mesma 
forma criticados: a delimitação administrativa; a ocupação da mão de obra na agricultura; e o patamar demográfico. 
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equipamentos6 urbanos e demais infraestrutura pertinente, e não em decorrência de preceitos meramente 

políticos e tributários. 

Nesta perspectiva, Pina, Lima e Silva, (2008) afirmam que diante das diversas abordagens e 

concepções, cabe ressaltar que uma análise meramente qualitativa sobre os distritos pode causar uma 

visão simplista e superficial do tema e que outras variáveis devem ser consideradas frente a relação dos 

distritos rurais com a cidade do município a qual pertence. E consideram que do ponto de vista político 

o distrito pode ter sua realidade influenciada positiva ou negativamente, considerando a possibilidade de, 

dependendo de seu contexto socioeconômico associado à sua relação com o distrito sede, parte do 

município ser excluído das ações referentes ao município com todo. 

Neste contexto, seria está a realidade de muitos distritos que apesar de conquistarem sua 

emancipação de povoado para distrito ainda continuam dependendo dos serviços básicos que possuem 

base no distrito-sede do município, a cidade (PINA; LIMA; SILVA, 2008). 

Nota-se que a dependência do distrito em relação ao distrito sede (cidade) fica vinculada a 

ausência da estrutura interna do próprio distrito. Situação a qual aparentemente ligada a critérios 

ineficientes tanto na criação do distrito quanto na determinação do que seria o urbano e o rural. Logo, o 

status de distrito e de núcleo urbano é adquirido, porém o aparato estrutural, de serviços, comércio, 

educação, saúde, comunicação, segurança, entre outros equipamentos urbanos, por vezes não chega a 

estas localidades. Daí a necessidade de aperfeiçoamento das metodologias para definição destas áreas. 

Sobre isto, Silva (2014) afirma que no Brasil são poucos os trabalhos que abordam os distritos, 

ficando eles na lacuna ente a geografia urbana e geografia agrária, perante isto, o distrito deve ser analisado 

sobre a perspectiva dialética que permeia o debate entre urbano e rural, e ainda destaca que embora 

situado na zona rural (campo) os distritos são considerados urbanos, fato que suscita que estes recebam 

todos aparato de equipamentos e políticas públicas como as demais áreas urbanas do município. 

Consequentemente, frente a realidade dos distritos rurais, questionam-se Pina, Lima e Silva(2008): 

a real configuração de um distrito é capaz de beneficiar seus moradores? A dependência em relação ao 

distrito-sede pode influenciar diretamente a vida dos moradores? A situação de distrito configura-se, 

realmente, uma situação transitória par a sua elevação à categoria de cidade? 

Para lograr êxito na solução destes questionamentos os autores e para confirmar os conceitos 

relacionados a esta temática, tornar-se-ia necessário o contato in loco com o município e distrito a ser 

estudado, sendo possível confrontar a teoria estabelecida inicialmente com a realidade local, por meio de 

uma “vivência observadora e espontânea”. 

 

 
6 Adota-se a definição de equipamentos urbanos dada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a qual traz a 
classificação dos equipamentos urbanos, como sendo “Todos os bens públicos ou privados, de utilidade pública, destinados 
à prestação de serviços necessários ao funcionamento da cidade, implantados mediante autorização do poder público em 
espaços públicos ou privados”. (ABNT, 1986, p. 1). Apresentando assim, a subdivisão dos equipamentos urbanos em 
categorias: circulação e transporte; cultura e religião; esporte e lazer; infraestrutura; segurança pública e proteção; 
abastecimento; administração pública; assistência social; educação; e saúde. (ABNT, 1986, p. 1-2). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Perante as análises das obras consultadas podem-se tecer algumas considerações sobre as 

distinções e proximidades do campo-cidade e rural-urbano, bem como da forma em que o distrito 

posiciona-se neste debate.  

A cidade e o campo maciçamente são abordados enquanto espaço de reprodução do rural e 

urbano, são materialidades, construções, edificações, aspectos naturais e ambientais. No campo com 

predomínio das ruralidades e as cidades das representações urbanas. São opostos, porém não se excluem. 

Quanto a determinação territorial do que seriam a cidade e o campo, no Brasil, como em outros países, 

predomina a metodologia da divisão político administrativa, utilizada para fins urbanísticos e tributários 

e estendida para a determinação do que seria o urbano (cidades e vilas) e rural (o campo). A cargo dos 

municípios, é um método que recebe muitas críticas por não ser capaz de aferir com maior precisão o 

que seria o urbano e o rural. 

Sobre o debate do que seria propriamente o rural e urbano, predomina a definição de que se 

referem a imaterialidades, cultura, modos de vida, fomentados pela divisão do trabalho. O rural sendo 

compreendido como o modo de produção tradicional, as crenças, a convivência a ajuda mutua entre os 

membros da comunidade, o viver da terra, sob muito esforço. O urbano ligado ao meio de produção 

capitalista, aos meios técnicos, alta capacidade das estruturas de comunicação e transporte, e ao consumo.  

Quanto a existência de um continuum espacial entre o urbano e o rural, ou ainda um novo rural, 

ou neorural, dependendo do autor, não há completa unanimidade quanto aos seus efeitos. Tal conceito 

refere-se ao transbordamento do urbano sobre o campo, o que Beaujeu-Garnier (1997) conceituou como 

expansão da civilização urbana. O fenômeno seria caracterizado pela expansão de tal forma das técnicas, 

serviços, produtos e comodidades urbanos no campo, que seria possível vislumbrar o urbano de forma 

ininterrupta da cidade ao campo, ainda que de forma gradativa, em vários estágios intermediários de 

interação. Porém, a ideia do continuum não é consenso como um padrão hegemônico a nível global, 

existindo sim, localidades com dinâmicas rurais preservadas, ou pouco alteradas. Destarte, deve-se 

considerar que, como salientado por Rosa e Ferreira (2006), o próprio conceito de continuum deve ser 

repensado, considerando a configuração de cada área. 

No que tange ao distrito municipal, pode-se concluir que são poucos os trabalhos que o coloca 

na perspectiva do debate do campo-cidade, rural-urbano. Dentre os poucos, percebe-se que predomina 

o conceito de distrito enquanto urbano, porém, cabe uma conclusão hipotética, como apenas a vila sede 

do distrito é conceituada legalmente como urbana, supõe-se que sua área remanescente é definida como 

rural. Tal dinâmica reflete, em escala obviamente reduzida, o que ocorre com os municípios, núcleos de 

aglomeração considerados urbanos e o restante das áreas consideradas rurais. Da mesma forma, que nota-

se a observação dos autores que a metodologia aplicada na definição dos distritos não retratam suas 
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especificidades, e que tal fato pode contribuir para que este esteja a par do planejamento das políticas 

públicas por parte dos municípios. 

Portanto, como reflexão final deste texto, exalta-se que não tivemos aqui nenhuma pretensão de 

exaurir o debate acerca do tema, ao contrário é um levantamento breve que busca, sobretudo, fornecer 

um material teórico com alguma atualização para as demais pesquisas vindouras sobre a temática. Da 

mesma forma, salienta-se que para a real compreensão dos de todos aspectos aqui apresentados seria 

necessário ema pesquisa mais aprofundada, a qual espera-se que em breve ocorra. 
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CONSUMO PRODUTIVO AGRÍCOLA NO 
BRASIL FACE À POLÍTICA DE CRÉDITO 

RURAL 
 

Welton Paulo do Nascimento1; Francisco Fransualdo de Azevedo2 
 
 

INTRODUÇÃO 

A política de crédito rural é uma estratégia do Estado brasileiro destinada ao incentivo da 

produção agropecuária no campo, tendo seus rebatimentos no comércio de insumos agropecuários e, 

consequentemente, no consumo produtivo agrícola. Mesmo sabendo-se que tal política contribuiu para 

a expansão da técnica no campo, é consenso que ela aprofundou a seletividade territorial e favoreceu 

determinados segmentos produtivos, aprofundando as desigualdades sociais nas áreas rurais do país.  

Como vetor de modernização do campo brasileiro, o comércio de insumos agropecuários foi um 

dos vetores que apresentou maior dinamismo a partir da década de 1960 com a chamada Revolução 

Verde, atendendo a demanda da agricultura empresarial (agronegócio), responsável pela produção de 

alimentos que abastece, sobretudo, o mercado internacional, e a demanda da  agricultura familiar a qual 

supre a maior parte da demanda nacional por alimentos agrícolas (ANACLETO, 2013). 

Assim, objetivamos neste texto analisar a política de crédito rural e seus rebatimentos no consumo 

produtivo agrícola no território brasileiro. De modo particular, atentamos para aqueles programas 

relacionados à aquisição de insumos agropecuários. Trata-se de uma abordagem intrínseca à expansão do 

modo de produção capitalista no campo, uma vez que o “capital tende a dominar cada vez mais a 

produção da agricultura” (MARTINS, 1981, p.174). 

A realização da pesquisa justifica-se pela necessidade de compreensão da política de crédito rural 

brasileira e seus rebatimentos no consumo produtivo agrícola e comércio de insumos agropecuários. 

Tratam-se de processos imbricados e que apresentam reflexos no território de acordo com as lógicas de 

produção agropecuária, beneficiando determinados agentes em detrimento de outros, devendo ser 

analisado numa perspectiva científica que verse sobre uma realidade mais justa e igualitária no campo 

brasileiro.  

 

 
1 Mestrado em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, E-mail: welton.pn@hotmail.com 
2 Prof. Dr. em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, E-mail: ffazevedo@gmail.com 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

A natureza da pesquisa proposta define-se como descritiva e explicativa visto que a “descrição e 

explicação são inseparáveis. O que deve estar no alicerce da descrição é a vontade de explicação” 

(SANTOS, 2012, p. 18). Assim, para se chegar à operacionalização dos objetivos estabelecidos na análise, 

foi necessário recorrer à materiais, procedimentos metodológicos e técnicos que viabilizassem a 

compreensão da amplitude dos processos do elemento a ser apreendido, destacando-se: leitura 

bibliográfica e documental, coleta e sistematização de dados secundários através de órgãos oficiais, 

produção cartográfica e produção textual.  

A temática apresentada necessitou fundamentalmente de um referencial teórico (livros, artigos, 

teses e dissertações) para uma aproximação da realidade em análise. Nesta pesquisa destacam-se autores 

que fomentaram discussões sobre consumo produtivo agrícola, Estado e políticas para o campo como 

Oliveira (1999), Martins (1982), Stedile (2012) e Nardoque (2016); Anacleto (2013); Santos (1994), Santos 

e Silveira (2008).  

A pesquisa documental compreendeu a obtenção de informações qualitativas através de 

documentos já existentes. Neste caso, destacou-se a Lei Nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991 sobre a política 

rural a qual estabelece como proceder a amplitude dos processos desenvolvidos na produção 

agropecuária e seu financiamento. Não obstante, o Manual do Crédito Rural, do Banco Central do Brasil, 

viabilizou o detalhadamente sobre finalidades de cada programa e as linhas de crédito, sendo possível a 

identificação daqueles direcionados ao incentivo à aquisição de insumos e, consequentemente, o consumo 

produtivo agrícola.  

Uma das fontes de coleta de dados secundários foi a Plataforma Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho e Emprego, sendo realizada a obtenção de dados sobre a 

distribuição no Brasil dos estabelecimentos e vínculos empregatícios associados ao consumo produtivo 

agrícola, com destaque ao segmento do comércio de insumos agropecuários.   

A obtenção dos dados através da RAIS seguiu os parâmetros dispostos na mesma, a partir da 

seleção dos dados por Unidades da Federação (UF). A coleta dos dados baseou-se na Classificação 

Nacional das Atividades Econômicas (CNAE 2.0) elaborada por orientação técnica Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), coordenada pela Secretaria da Receita Federal, publicada em 2007, 

visando classificar as atividades de acordo com os segmentos econômicos associados à produção de bens 

e serviços, compreendendo empresas e órgãos públicos ou privados, estabelecimentos agrícolas, 

instituições sem fins lucrativos e agentes autônomos.  

Na presente pesquisa foi considerada a CNAE 2.0 Classe a qual apresenta segmentos específicos 

constituintes dos setores econômicos, cada segmento apresentando seu respectivo código na sua 

classificação. Levamos em consideração aqueles segmentos relacionados com consumo produtivo 

agrícola, sejam eles relativos à produção, comercialização e prestação de serviços às atividades 
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agropecuários, sendo eles e seus respectivos códigos: Atividades de apoio à agricultura (01.61-0); 

Atividades de apoio à pecuária (01.62-8); Fabricação de alimentos para animais (10.66-0); Fabricação de 

intermediários para fertilizantes (20.12-6); Fabricação de adubos e fertilizantes (20.13-4); Fabricação de 

defensivos agrícolas (20.51-7); Fabricação de tratores agrícolas (28.31-3); Fabricação de equipamentos 

para irrigação agrícola (28.32-1); Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária 

(28.33-0); Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário (46.61-3); 

Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo (46.83-4); 

Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos Agropecuários (46.92-3); 

Atividades veterinárias (75.00-1); Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador (77.31-4).  

Dentre os segmentos apresentados, atentou-se para aqueles relacionados ao comércio de insumos 

agropecuários, mesmo que tal classificação apresente apenas o comércio atacadista desses produtos. Tais 

dados auxiliaram na compreensão da dimensão dessa modalidade de comércio (atacadista) no Brasil, 

sendo fundamental para a consistência da análise.  

Uma vez apresentado o panorama nacional sobre o comércio de insumos e sua pertinência no 

âmbito do consumo produtivo agrícola, foi necessário o entendimento sobre o financiamento, por parte 

do Estado, destinado aos produtores rurais, associado a aquisição de insumos agropecuários e consumo 

produtivo agrícola.  

O banco de dados disponível pelo portal virtual oficial do Banco Central do Brasil, que 

disponibiliza dados sobre o financiamento através das modalidades custeio, investimento e 

comercialização destinado às diferentes produções efetivadas no campo brasileiro, viabilizou a coleta de 

dados sobre a quantidade de contratos e valor investido a partir de determinados programas de 

financiamento da produção agropecuária.  

Tais dados foram sistematizados por unidades da federação, para uma melhor compreensão da 

participação dos estados na quantidade de contratos e valor de investimentos destinados a aquisição de 

insumos agropecuários. Consideramos os dados de acordo com os diferentes programas direcionados à 

aquisição de insumos agropecuários, sendo eles: Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na 

Produção Agropecuária (Inovagro), Programa de Sustentação do Investimento Rural (PSI Rural), 

Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), Programa de Incentivo à Irrigação e 

à Produção em Ambiente Protegido (Moderinfra), Programa de Modernização da Agricultura e 

Conservação de Recursos Naturais (Moderagro), e o Programa de Modernização da Frota de Tratores 

Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras (Moderfrota), e o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).  

Os dados coletados através dos portais apresentados foram transferidos para planilhas do 

programa Micrisoft Excel, sendo posteriormente sistematizados de acordo com o quantitativo de 

estabelecimentos comerciais de insumos, contratos e investimentos associados aos investimentos na 

produção agropecuária.  
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A sistematização foi realizada também de forma a atender a produção cartográfica, uma vez 

necessária a representação dos dados por unidades da federação, sendo gerados mapas e possibilitando 

análises de forma didática sobre os dados adquiridos. O Software utilizado foi o Quantum GIS (versão 

10.12.18) com o uso de shapefiles disponibilizados por órgãos institucionais como o IBGE. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O processo de modernização da agricultura brasileira apresentou seus primeiros traços a partir da 

industrialização do campo, sobretudo na década de 1930 com a entrada do capital internacional 

modificando as relações produtivas nas áreas rurais e resultando na expulsão dos seus trabalhadores para 

a cidade, aquilo denominado por Silva (1982) de “modernização dolorosa”.  

 A ampliação da modernização do campo no país apresentou sua maior expressão a partir da 

chamada “revolução verde” (década de 1960) com a introdução de pacotes tecnológicos incentivando o 

consumo de bens intermediários como agrotóxicos, vacinas, rações, sementes melhoradas, e bens de 

capital como tratores agrícolas, trituradores e materiais de irrigação destinados às culturas de interesse 

dos grandes agentes capitalistas (NARDOQUE, 2016). Tal momento apresentou resultados negativos 

quanto ao meio ambiente, pois favoreceu a degradação do solo, contaminação dos rios, intensificação na 

modificação da fauna e flora, além de gerar considerável desigualdade social e territorial no país.  

Oliveira (1999, p. 76,78) ressalta que “industrialização da agricultura brasileira vem sendo feita no 

interior do processo de internacionalização da economia brasileira, ou seja, a lógica contraditória do 

desenvolvimento capitalista na agricultura se fez e se faz no seio de um capitalismo mundializado”, 

devendo ser compreendida como “o processo de introdução do modo industrial de produzir no campo, 

desencadeando um inter-relacionamento da indústria e a agricultura”.  

Desde o início da expansão do capitalismo no campo brasileiro, o Estado apresentou forte 

incentivo às empresas transnacionais, principalmente relacionadas à cadeia produtiva primária 

exportadora, o que para ele resultaria no fortalecimento da economia nacional. O financiamento da 

produção e comercialização dos produtos agropecuários se tornaria assim uma alternativa de incentivo à 

grande e pequena produção, porém se efetivando de forma seletiva e setorial no território (OLIVEIRA, 

1999). 

Com o avanço modo industrial de produzir no campo, ocorreu o aumento da demanda por 

insumos agropecuários, isso porque a terra sozinha não fornece as vantagens desejadas pelos agentes 

capitalistas a fim de auferir a reprodução do capital. Foi, e ainda é, necessário  

[...] empregar ferramentas, adubos, inseticidas, combinados com a força de trabalho, para que a 
terra dê seus frutos. Os instrumentos e os objetos de trabalho, além da própria força de trabalho 
é que são o verdadeiro capital, capaz de fazer a terra produzir sob seu controle e domínio 
(MARTINS, 1981, p.162).  
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Segundo Martins (1981), o emprego de ferramentas no processo produtivo resulta na 

transferência de seu valor para os objetos produzidos (os produtos agropecuários), culminando no 

desgaste das mesmas, tendo de ser substituídas por outras. Disso, resultaria aquilo Santos (1994) 

denomina de consumo produtivo agrícola, ou seja, o consumo de equipamentos técnicos e atividades 

intelectuais destinadas à produção agropecuária.  

Nardoque (2016, p.2), baseando-se na leitura de Santos (1994) destaca que “a reestruturação 

produtiva da agropecuária brasileira incorporou novas técnicas e modificou as formas de produção, 

aumentando a circulação de mercadorias, produtos, informações, capitais e pessoas, alterando a 

organização territorial, alterando as relações campo e cidade”. Não obstante, STEDILLE (2012, p.645) 

assevera que 

A tecnologia utilizada pelo modo capitalista de produzir na agricultura brasileira está baseada no 
uso intenso da mecanização e dos venenos agrícolas. E essas duas formas, além de expulsarem 
a mão de obra e a população do campo, representam uma agressão permanente ao meio 
ambiente, trazendo como consequência desequilíbrios ambientais que afetam toda a população, 
mesmo a que mora na cidade.  

 

Nesse processo a ciência, tecnologia e informação são introduzidas nas áreas rurais modificando 

as relações de produção, contribuindo para a intensificação da ação do Estado por meio do financiamento 

através da criação de programas e linhas de créditos destinados ao custeio, investimento e comercialização 

da produção.  

No âmago do emprego de insumos na produção agrícola, é válido salientar o papel do processo 

de importação de insumos destinados à cadeia primária produtiva, consumidos principalmente pela 

produção agroindustrial, este que foi e ainda é o segmento responsável pela forma de organização da 

atividade agrícola no Brasil, “baseando-se no monocultivo, produção em grande escala, diminuição dos 

trabalhadores, uso de fertilizantes e agrotóxicos” (ANACLETO, 2013). 

Dados mensurados pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) (2013), 

destaca o crescimento entre o período de 2007 e 2011 na importação de insumos agropecuários, saindo 

de US$ 8.300.000.000.00 para US$ 17.000.000.000.00, respectivamente. Os principais produtos 

importados foram fertilizantes (representado 58% do valor total desse último ano), defensivos agrícolas 

(24%), máquinas e implementos agrícolas (10%), produtos de nutrição animal (6%) e produção de saúde 

animal (2%). Tratam-se de valores consideráveis e que ressaltam o país como um dos maiores 

importadores de insumos agrícolas do mundo, contribuindo também para sua posição como um dos 

principais exportadores agrícolas no mundo. 

A importação de insumos agropecuários realiza-se através de empresas multinacionais e nacionais 

situadas nos grandes centros urbanos brasileiros, distribuindo-os para todo território nacional. A 

circulação desses produtos resulta da realidade atual de mundialização do capital, isso porque “não 

podemos esquecer nunca que o modo capitalista de produção não se circunscreve à produção; ele é modo 
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de produção e modo de circulação de mercadorias e de troca de mercadoria por dinheiro e de dinheiro 

por mercadoria” (MARTINS, 1981, p.171).  

É importante considerar também a fabricação de insumos no território brasileiro, bem como 

aquelas atividades de capital local, direcionadas à assistência técnica e intelectual para a produção agrícola 

no campo. Nesses vetores a mão de obra é elemento fundamental na realização dos processos de 

produção, distribuição (transporte e logística) e comercialização desses insumos. O mapa 1, apresenta a 

distribuição no território brasileiro dos estabelecimentos e vínculos relacionados ao consumo produtivo 

agrícola para o ano de 2015.  

Mapa 1: Brasil – Distribuição dos estabelecimentos e vínculos empregatícios relacionados ao consumo 
produtivo agrícola (2015). 

 

É evidente a concentração de estabelecimentos e vínculos empregatícios relacionados ao 

consumo produtivo agrícola nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, especialmente nos estados onde 

historicamente se constituíram os centros de gestão do território, como é o caso de São Paulo, Belo 

Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre. São aqueles estados onde há maior número de cidades de 

destaque quanto à oferta de insumos agropecuários destinados à produção no campo (IBGE, 2008).  

No Brasil como um todo, é importante considerar a importância das cidades na oferta de bens e 

serviços (inclusive a força de trabalho com alta qualificação profissional e técnica) direcionados à 

produção agrícola, fortalecendo as relações entre campo e cidade, em grande parte resultante da 
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territorialização do capital no campo, como evidente em Nardoque (2016) ao analisar a realidade da região 

produtiva de Dourados e Três Lagoas no Mato Grosso do Sul, onde o controle territorial da produção 

agrícola se realiza nessas cidades.  

As cidades de porte médio destacam-se quanto à oferta de insumos e serviços direcionados à 

agricultura no país. Essas estão localizadas, em grande parte, nas regiões onde se concentram à produção 

agrícola, como é o caso, por exemplo, da cidade de porte médio Mossoró no Rio Grande do Norte, 

apresentando considerável quantidade de empresas relacionadas ao consumo produtivo agrícola (Figuras 

1 e 2). Nesse caso, a oferta de insumos e serviços atende principalmente a fruticultura irrigada – melão, 

melancia, manga e banana – produção esta destinada em maior parte ao mercado internacional, sendo 

desenvolvidas nos vales dos rios Piranhas-Açu e Apodi-Mossoró.  

Figuras 1 e 2: Mossoró – Empresas comerciais de insumos e equipamentos agrícolas (2015). 

   

Fonte: Welton Nascimento. Fonte: Welton Nascimento. 

A empresa ilustrada na figura 1 é uma concessionária da Massey Ferguson, subsidiária da 

multinacional AGCO Corporation, especializada na comercialização de tratores e equipamentos 

agrícolas. A empresa da figura 2 é a Norteagro, de capital local, especializada na comercialização de 

máquinas equipamentos agrícolas, corretivos do solo, materiais de irrigação, etc. Ambas atendem parte 

da demanda de insumos da produção agropecuária realizada na área de influência de Mossoró, região 

produtiva em que se evidencia a sujeição de pequenos agricultores rurais pelas grandes empresas 

capitalistas a partir da compra de produtos a preços baixos, além do emprego da mão de obra com salários 

relativamente baixos nos estabelecimentos agroindustriais.  

 No âmago do processo de aquisição de insumos agropecuários destinados ao campo brasileiro, 

diretamente associado ao consumo produtivo agrícola, faz-se necessário considerar o financiamento 

destinado a esse fim. Entende-se a política de crédito rural no Brasil como ação do Estado direcionada 

ao incentivo à produção agrícola mediante diferentes programas, asseverando a seletividade territorial e 

de determinados segmentos produtivos.  
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POLÍTICA DE CRÉDITO RURAL: ação do Estado e rebatimentos territoriais 

Analisar a intervenção do Estado frente ao desenvolvimento do capitalismo no território requer 

atenção para a relação entre tais temas (Estado, modo de produção capitalista e território). Aqui se atenta 

para a política de crédito rural como estratégia do Estado destinada ao incentivo da produção no campo, 

tendo seus rebatimentos no consumo produtivo agrícola, ao qual se realiza desigualmente no território, 

favorecendo determinados grupos em detrimento de outros.  

Considera-se o Estado como uma estrutura responsável por  

organizar a sociedade e, para isto, utiliza vários mecanismos a fim de não permitir que as pessoas 
vivam no caos ou no estado de natureza fazendo aquilo que julgam ser melhor para si mesmos. 
Este instrumento passa assim a defender, cuidar e manter os princípios de igualdade, liberdade 
e propriedade privada como sendo direitos naturais dos indivíduos (ANACLETO, 2013, p.81).  

 

De acordo Jessop (2009), baseando na leitura Poulantzas, o Estado como estrutura formada por 

agentes sociais, caracteriza-se como uma relação social (JESSOP, 2009) que no atual período histórico 

encontra-se subordinado aos ditames do sistema capitalista de produção. Trata-se de uma estrutura 

formada de acordo com cada formação social, organizado hierarquicamente a partir das classes sociais 

que o constitui, onde a dominação política se realiza a partir do projeto hegemônico sobre as demais 

classes sociais. 

Sobre a influência do Estado e suas políticas para a agricultura brasileira, Anacleto (2013) ressalta 

a importância da análise sobre o financiamento da produção agropecuária, sobretudo quando considerado 

a distribuição desigual de recursos para este fim. No Brasil uma das estratégias de ação do Estado frente 

ao financiamento da agricultura foi a institucionalização do crédito rural a partir  Lei nº 4.829, de 5 de 

novembro de 1965 aprovada pelo Decreto nº. 58.380, de 10 de maio de 1966, visando suprir os recursos 

financeiros destinados à produção rural.  

São objetivos do crédito rural: estimular os investimentos rurais ás pessoas físicas ou jurídicas; 

favorecer o custeio destinado à comercialização; o fortalecimento do setor rural; incentivar a produção 

através da introdução de métodos que visem o aumento da produtividade; possibilitar a aquisição e 

regularização de terras rurais; o desenvolvimento de atividades florestais e pesqueiras; estimular a geração 

de renda e melhoramento da mão de obra na agricultura familiar.  

O crédito rural possui assim três modalidades, o crédito corrente destinado ao suprimento dos 

recursos em que não haja a concomitância da prestação de assistência técnicas a nível empresarial; o 

crédito educativo que tem por finalidade o suprimento de recursos em conjunto com prestação de 

assistência técnica (compreende a elaboração de projetos e planos de orientação dos produtores rurais); 

e o crédito espacial destinado às cooperativas de produtores rurais (para aplicação própria ou de 

associados) e aos programas de colonização e reforma agrária.  

O crédito rural tem por finalidade custear as despesas habituais dos ciclos produtivos, desde a 

fase da compra de insumos até a colheita dos produtos, destinar investimentos para a aplicação em bens 
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ou serviços duráveis, e destinar recursos à fase da comercialização, de modo particular para adoção de 

práticas que garantam o abastecimento e armazenamento da colheita em períodos de queda dos preços. 

Os recursos destinados a tais fins são oriundos da poupança rural brasileira, dos recursos 

obrigatórios para este fim, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), de 

fundos constitucionais, de recursos livres e do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (FUNCAFÉ), 

sendo operados por bancos públicos e privados como Banco Central do Brasil, o Banco do Brasil, Banco 

da Amazônia e o Banco do Nordeste do Brasil, além de cooperativas de crédito destinando os recursos 

para produtores rurais (pessoas físicas), empresas, e cooperativas rurais (BACEN, 2016). 

 A política de crédito rural no Brasil frente ao modo capitalista de produção no campo acaba 

resultar em desigualdades de distribuição de recursos, uma vez que seus impactos no território obedecem 

à lógicas produtivos das classes hegemônicas, favorecendo determinados grupos em detrimento de 

outros. Tal fato ocorre porque “o Estado atuou estimulando esses setores competitivos, deixando 

praticamente abandonadas aquelas culturas que têm se constituído, historicamente, na alimentação básica 

dos trabalhadores brasileiros” (OLIVEIRA, 1999, p. 94).  

 Dados publicados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2016) 

evidenciam que o financiamento brasileiro da agricultura familiar na safra de 2013/2014 alcançou pouco 

mais de R$ 22 bilhões, enquanto a agricultura empresarial ultrapassou o valor de R$ 157 bilhões. Tais 

dados asseveram a ideia de contradição dos processos produtivos no campo brasileiro, isso porque “a 

agricultura familiar é a grande responsável pela produção de alimentos que vai para o consumo diário das 

pessoas, mesmo recebendo poucos investimentos para a produção, de maneira burocrática e de difícil 

acesso, em relação aos oferecidos ao agronegócio” (ANACLETO, 2013, p.93).  

Além dessa concentração setorial dos recursos, é perceptível também a concentração espacial do 

financiamento através do crédito agrícola. O Cartograma 1 apresenta a quantidade e valor dos contratos 

relacionados ao crédito rural por unidades da federação. Foram selecionados aqueles programas de 

crédito diretamente relacionados ao financiamento destinado ao consumo produtivo agrícola.  

De um lado foram agrupados dados referentes a programas3 destinados, possivelmente em maior 

parte, à agricultura empresarial, sendo eles: o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção 

Agropecuária (Inovagro), Programa de Sustentação do Investimento Rural (PSI Rural), Programa 

Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), Programa de Incentivo à Irrigação e à Produção 

em Ambiente Protegido (Moderinfra), Programa de Modernização da Agricultura e Conservação de 

Recursos Naturais (Moderagro), e o Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e 

Implementos Associados e Colheitadeiras (Moderfrota). Esses representaram em 2015 o percentual de 

10,34% do valor destinado ao custeio e investimento da agricultura que totalizava R$ 100.127.078.632,19.  

 

 
3 Além desses programas, existem outros, porém não foram considerados na presente análise por não serem diretamente 
associados ao consumo produtivo agrícola.  
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Cartograma 1: Brasil – Contratos e valor investido a partir de programas do Crédito Rural 
(2015). 
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Por outro lado, são apresentados dados sobre financiamento direcionado ao Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), que representou no mesmo ano o percentual de 

10,35% do total destinado ao custeio e investimento. Tais dados sistematizados dessa forma possibilitam 

uma visão mais detalhada sobre a territorialização dos investimentos do Estado para a agricultura 

brasileira. 

Vale ressaltar que a representação dos dados dessa maneira não significa a redução da dinâmica 

agrícola a uma dicotomia entre agronegócio e agricultura familiar. Consideram-se aqui tais dinâmicas 

enquanto imbricadas, apresentando “pontos de convergência e que estes modelos de agricultura e estas 

áreas do território brasileiro desempenham funções específicas no contexto da divisão territorial do 

trabalho” (LIMA, 2015, p.69). 

Percebe-se que a quantidade de contratos efetivados pelo primeiro grupo de programas 

concentra-se, sobretudo, na região sul, apresentado 40,88% do total 61.610 para todo o país, não obstante 

as regiões Sudeste (25,28%) e o Centro-Oeste (18,08%). O Norte e Nordeste juntos não alcançaram esse 

último percentual de contratos. Quanto aos valores investidos, há uma equivalência sobre a quantidade 

de contratos, se concentrando nessas três regiões.  

Já em relação ao PRONAF a maior quantidade de contratos efetivados concentrou-se na região 

Nordeste, com 71,52% do total de 1.134.121 contratos, com destaque ao estado da Bahia. Em seguida 

aparece o Sudeste com 12,84%, com forte participação do estado de Minas Gerais, e a região Sul com 

8,39% dos contratos. Destarte, o valor total de recursos por regiões resultante do financiamento através 

desse programa não correspondem à quantidade de contratos, uma vez que a concentração de 

investimentos se realiza nas regiões Sul e Sudeste (com destaque para os estados do Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais) com 53,27% dos recursos destinados ao programa, seguido do 

Nordeste (24,90%) e Norte (12,51%) (BACEN, 2015).  

Observa-se que a concentração de investimentos direcionados à produção agrícola, corresponde 

àqueles estados onde há uma maior quantidade de estabelecimentos e vínculos empregatícios 

relacionados ao consumo produtivo agrícola, estados esses que apresentam maiores índices de 

tecnificação da agricultura do país (LIMA, 2015), bem como maior utilização de insumos agropecuários, 

especialmente de agrotóxicos resultando na intoxicação humana pelo uso dos mesmos (BOMBARDI, 

2016).  

 Uma vez que tais programas estão diretamente relacionados à aquisição de insumos para a 

agricultura, é evidente que o consumo produtivo agrícola se realiza de forma desigual no território, 

efetivando-se de forma mais contundente da Região Concentrada (SANTOS e SILVEIRA, 2008) e se 

expandindo pelo restante do território a partir de pontos seletivos, sobretudo motivados pelo interesse 

do modo capitalista de produzir no campo ao qual subordina o Estado aos seus ditames. 
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Tal concentração de investimentos em determinadas áreas e setores acentua o acesso ao consumo por 

determinados agentes em detrimento de uma grande maioria, asseverando o aquilo apresentado por 

Oliveira (1999) sobre o progresso técnico concentrado espacialmente e setorialmente, resultando numa 

maior divisão social e territorial do trabalho a partir da contemplação de interesses de grupos específicos 

e da marginalização daqueles que são responsáveis pela maior parte da produção agrícola destinada à 

população brasileira. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este texto analisou o consumo produtivo agrícola face à política de crédito rural destinada ao 

financiamento da produção realizada no campo. Para isso, fez-se a opção de buscar compreender a 

relação entre a expansão do modo capitalista de produção no campo, a ação do Estado e os rebatimentos 

territoriais da política em tela, sendo possível compreender uma concentração de recursos destinados à 

agricultura empresarial para a produção de commodities, em contrapartida dos investimentos destinados à 

agricultura familiar, responsável pela maior parte da produção responsável pelo consumo interno. 

Observa-se que a expansão da modernização do campo não se constitui de forma generalizada 

no território brasileiro (OLIVEIRA, 1999). Da mesma forma, o consumo produtivo agrícola realiza-se 

de forma desigual territorialmente e setorialmente, isso porque a maior parte dos investimentos são 

destinados às áreas onde historicamente se constituíram como foco da expansão capitalista no campo. 

No restante do país, tais investimentos são efetivados seletivamente onde o grande capital encontra-se 

inserido, sobretudo quando considerado parte dos programas que não possuem como foco o 

financiamento da agricultura familiar.  

Dessa forma, é possível constatar que o Estado se apresenta como uma estrutura social ativa no 

que tange o financiamento da agricultura no campo brasileiro, porém em maior parte submetida aos 

ímpetos de projetos hegemônicos produtivistas, resultando em maiores divisões sociais e territoriais do 

trabalho e acentuando as desigualdades existentes no campo brasileiro.  

Como resultado, tem-se a necessidade de reformas constitucionais versem sobre uma distribuição 

dos recursos de forma que leve em consideração o território enquanto totalidade, enquanto produto da 

luta de classes (OLIVEIRA, 1999), onde está presente não apenas o grande produtor capitalista, mas 

também aqueles que são hoje os responsáveis pelo abastecimento da alimentação nacional que por muitas 

vezes se encontram subordinados e dominados por lógicas e interesses externos. 
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INTRODUÇÃO 

 A agricultura urbana e periurbana é um fenômeno que surge como uma alternativa de geração de 

renda e de produção de alimentos mais baratos e saudáveis em meio à uma acelerada urbanização em 

escala global onde que ao mesmo tempo desencadeou um êxodo rural e muitas pessoas do campo 

passaram a viver nas zonas urbanas em busca de emprego e melhores condições de vida. 

 Porém, a esperança dos camponeses nos centros urbanos não foi como o esperado, pois com o 

crescimento do número de habitantes nas zonas urbanas formando grandes aglomerações e altas 

concentrações populacionais acabaram ocasionando em um excesso na demanda de mão-de-obra em 

relação à oferta de empregos nas cidades. Esse déficit na economia urbana levou os desempregados a 

procurarem variadas formas de sobreviver na cidade, onde normalmente encontravam oportunidades em 

subempregos e atividades de baixa renda, levando os a morar nas zonas periféricas e desvalorizadas das 

grandes cidades. 

 Em meio à todo esse caos urbano, surge uma alternativa e esperança de melhores condições de 

vida e geração de renda para essas pessoas desempregadas que vivem à margem da sociedade nas 

periferias das cidades: a agricultura urbana e periurbana. Ela se torna viável pelo fato de não exigir alto 

conhecimento técnico e nem produzir em grandes escalas, sendo assim uma ocupação autônoma em que 

muitas vezes se desenvolve no quintal de casa, no terreno do vizinho ou em hortas comunitárias. Também 

não é necessário grande quantidade de espaço, pois normalmente a produção é local e comercializada 

entre os moradores do bairro. 

 Além do fator econômico também existem os fatores sociais e ambientais, pois essa forma de 

produção faz com que os compradores tenham conhecimento da origem dos alimentos que estarão em 

 
1 Graduando do 3º ano de Geografia, FCT UNESP Presidente Prudente, lucas-scs@hotmail.com 
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suas mesas através do contato com o produtor, tendo em vista a realidade das grandes redes de 

supermercados em que os produtos normalmente atravessam grandes distâncias para chegar nas 

prateleiras gerando um custo maior para a clientela. Também cabe considerar a questão ambiental: 

caminhões percorrem dezenas, às vezes centenas de quilômetros para entregar esses alimentos 

produzindo grande quantidade de CO2 na atmosfera e contribuindo com a poluição do ar. 

 Outra característica da agricultura urbana e periurbana está relacionada à uma produção de 

alimentos mais saudáveis e com menor (às vezes inexistente) quantidade de venenos e agrotóxicos 

gerando maior qualidade de vida para a população, onde que a realidade atual é oposta ao que a agricultura 

urbana e periurbana oferece, pois o Brasil é o país com a comida mais venenosa do mundo sendo o maior 

consumidor de agrotóxico do planeta.  

 Contudo, a agricultura urbana e periurbana possui em uma de suas finalidades garantir a segurança 

alimentar e nutricional de quem produz – através da subsistência e autoconsumo da produção dos 

alimentos – e de quem consome – através de alimentos mais baratos e saudáveis –  pois além da questão 

dos agrotóxicos o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo ao mesmo tempo que está 

voltando ao mapa da fome mundial pois a fome e as dificuldades com a alimentação nas famílias 

brasileiras está presente em milhões delas, onde que 22,6% dos domicílios particulares brasileiros se 

encontravam com algum grau de insegurança alimentar (IBGE/PNAD, 2014). 

 Considerando todos esses fatores destacados, justifica-se a escolha desse tema de pesquisa visto 

à importância de uma nova opção de geração de renda e sobrevivência para a população desempregada 

e que vivem às margens da zona urbana, tendo em vista também o fato da crescente e acelerada 

urbanização em nível global. Outro ponto importante que justifica a escolha desse tema de pesquisa 

envolve a questão da diminuição do uso de agrotóxicos na produção de alimentos, proporcionando 

através da agricultura urbana e periurbana uma alimentação mais saudável para a população e também 

garantindo a segurança alimentar e nutricional por meio da oferta de alimentos mais baratos 

comercializados diretamente com o produtor em escala local. 

 Os objetivos da pesquisa são estudar e conhecer mais a fundo como funcionam os modos de 

produção, conhecimento técnico e a vida de quem está envolvido com o fenômeno da agricultura urbana 

e periurbana no município de Presidente Prudente – SP. Através desses estudos e conhecimentos, buscar 

evidenciar as características principais e a importância desse fenômeno tanto para quem produz quanto 

para quem consome, englobando toda a sociedade e como ela pode influenciar na segurança alimentar e 

nutricional da população do município de Presidente Prudente – SP.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 Em relação aos materiais e métodos utilizados na pesquisa, foi realizado levantamento 

bibliográfico das principais publicações (livros, dissertações, teses e artigos) e depois de selecionados, 

foram feitas as leituras destes materiais, referente aos seguintes assuntos: Agricultura Urbana e 

Periurbana, Segurança Alimentar e Nutricional, Economia Solidária e Agroecologia. 

 Posteriormente às leituras, formulação e fundamentação teórica a respeito do tema da pesquisa, 

o foco se deslocou para uma pesquisa de campo. A primeira pesquisa de campo estava relacionada às 

entrevistas com roteiros semiestruturados com representantes de órgãos e instituições do município de 

Presidente Prudente, onde foram buscadas informações com diversas secretarias da prefeitura 

(planejamento e urbanismo, desenvolvimento econômico, meio ambiente e da educação), porém nenhum 

dos funcionários conseguiu oferecer qualquer resposta ou informação que contribuísse para a pesquisa.  

  A segunda pesquisa de campo foi realizada a pé e também por meio de bicicleta entre os meses 

de maio e junho, onde percorrendo a cidade, seus principais pontos de fluxos de pessoas e localização de 

comércios foi-se visitada a maior e mais conhecida feira em tamanho e quantidade de alimentos e 

produtos da cidade de Presidente Prudente, localizada aos sábados à noite na Avenida Manoel Goulart. 

Além dessa feira durante a pesquisa na cidade, foram buscadas informações em supermercados como o 

Nagai, Estrela, Pastorinho, Muffato, Avenida, Carrefour, Wallmart e por fim, pequenos mercados e 

comerciantes com suas barracas nas ruas que atendem uma demanda em escala local no próprio bairro. 

 Após as pesquisas de campo ocorreu a elaboração de gráficos, tabelas e análises dos resultados 

com base nas reflexões teóricas possibilitadas pelas leituras da bibliografia de referência, correlacionando 

os dados e informações obtidos através dos roteiros estruturados durante as entrevistas com os 

agricultores urbanos e periurbanos, com a fundamentação teórica científica das características da 

agricultura urbana e periurbana. 

 Por fim, foram discorridas as conclusões e considerações finais a respeito do tema da pesquisa 

realizada e tudo o que foi levantado e construído até o presente momento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foram realizadas pesquisas de campo a pé e também por meio de bicicleta, onde percorrendo a 

cidade, seus principais pontos de fluxos de pessoas e localização de comércios visitou-se a maior e mais 

conhecida feira em tamanho e quantidade de alimentos e produtos da cidade de Presidente Prudente, 

localizada aos sábados à noite na Avenida Manoel Goulart. Além dessa feira, durante a pesquisa na cidade 

busquei informações em supermercados como o Nagai, Estrela, Pastorinho, Muffato, Avenida, 

Carrefour, Wallmart e, por fim, pequenos mercados e comerciantes com suas barracas nas ruas que 

atendem uma demanda em escala local no próprio bairro. 
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 Em relação às respostas, foram obtidos ao final da pesquisa cinquenta e oito vezes que não 

existem relações de compras de alimentos vindos de agricultores urbanos, periurbanas ou produtores 

locais e vinte e duas vezes que sim, essas relações existem (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Quadro geral das relações dos entrevistados com agricultura urbana e/ou periurbana, em %. 

 

Fonte: primária. 

Organizado por: Lucas Araújo Miranda. 

 

 Foram realizadas pesquisa de campo em sete supermercados da cidade (Gráfico 2), onde seis 

possuem alguma relação com agricultores urbanos, periurbanos ou produtores locais e apenas a rede 

Wallmart disse como resposta que não possui nenhuma relação com esses agricultores, pois todos os 

alimentos como frutas, verduras e legumes vem por meio de caminhões da capital paulista. 

 Em relação as respostas positivas, todos os seis supermercados possuem relações com 

agricultores que produzem folhagens (verduras), sendo majoritária nas prateleiras desses supermercados 

verduras produzidas por meio da agricultura urbana e periurbana. Os supermercados Nagai e Muffato se 

destacam em relação aos outros, pois além das verduras realiza a compra de algumas frutas e legumes 

como, por exemplo, uva, batata e mandioca. 

Em relação à pesquisa de campo em pequenos mercados da cidade e comerciantes com suas 

barracas nas ruas (Gráfico 3), foram feitas vinte visitas nessa forma de comércio de alimentos. E o 

envolvimento com a agricultura urbana e periurbana e a produção local é extremamente baixa, pois em 

18 oportunidades as respostas foram que não existem relações com essa agricultura, já que os alimentos 

27%

73%

Sim, existem relações

Não existem relações
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são adquiridos por meio do CEAGESP (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo) 

ou de produtores de municípios vizinhos como, por exemplo, Álvares Machado. 

 

Gráfico 2. Relações da agricultura urbana e/ou periurbana com os supermercados do município de 

Presidente Prudente. 

 

Fonte: primária. 

Organizado por: Lucas Araújo Miranda. 

 

  

 Em apenas duas ocasiões a resposta foi positiva sobre a existência de compra de alimentos 

obtidos por meio da agricultura urbana ou periurbana. A primeira resposta positiva foi de um pequeno 

mercado no bairro Jardim Jequitibas, onde um produtor local levava folhagens de sua horta diariamente 

às 8 horas da manhã para serem comercializadas. A segunda resposta positiva foi de uma mulher em sua 

barraca onde comercializava folhagens e legumes. Ela relatou que adquire os alimentos através de um 

produtor local e destacou que não possuía nenhum tipo de agrotóxico. 

Por último e não menos importante, a pesquisa de campo nas feiras do município de Presidente Prudente 

foi bastante produtiva, pois foram visitadas quatro feiras diferentes onde que cinquenta e cinco pessoas 

foram entrevistadas. Ao final da pesquisa, foram obtidas quarenta e três respostas negativas e doze 

respostas positivas (Gráfico 4). 
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Gráfico 3. Relações da agricultura urbana e/ou periurbana com os pequenos mercados do município de 

Presidente Prudente. 

 

Fonte: primária. 

Organizado por: Lucas Araújo Miranda. 

Após todas essas pesquisas de campo no município de Presidente Prudente foram obtidos 

diversos números de telefone para contato onde quatro foram bem-sucedidos e puderam-se visitar as 

hortas desses agricultores, ao mesmo tempo em que foram realizadas algumas questões através de um 

roteiro estruturado. O principal objetivo era conhecer da melhor maneira possível como esses 

agricultores urbanos e periurbanos se organizavam para produzir seus alimentos, suas relações 

comerciais, conhecimento técnico e retirar o máximo de informação sobre sua situação e modo de vida. 

Gráfico 4. Relações da agricultura urbana e/ou periurbana com as feiras do município de Presidente 

Prudente, em % 

 

Fonte: primária. 

Organizado por: Lucas Araújo Miranda. 
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 No início da entrevista foram questionados dados mais gerais referentes aos agricultores urbanos 

e periurbanos, como a localização do lote (bairro), a idade, o sexo, o grau de escolaridade e o tempo 

envolvido com agricultura urbana/periurbana. 

 Sobre esses dados, em relação a localização do lote (bairro) cabe destacar que são todos bairros 

distantes da cidade de Presidente Prudente e dos pontos mais desenvolvidos, encontrando-se assim nas 

zonas periféricas e afastadas. 

 Já em relação à idade, é interessante mencionar o caso 3 do senhor Adnelson de 86 anos da idade, 

que cultiva sua horta em um terreno baldio do vizinho em seu bairro. 

 Se tratando do sexo dos agricultores urbanos/periurbanos entrevistados deve ser mencionado 

que apenas uma mulher foi entrevistada, porém foi apenas uma coincidência das entrevistas, pois nas 

pesquisas de campo realizadas no município pode ser presenciado um forte envolvimento das mulheres 

na agricultura urbana e periurbana da região, sendo muitas vezes os dois sexos juntos na produção de 

alimentos em suas casas e hortas. 

 Como pode ser lido na revisão bibliográfica desse fenômeno, os agricultores urbanos e 

periurbanos possuem baixa escolaridade e, consequentemente, pouco conhecimento técnico-científico, 

como é mostrado na Tabela 1. 

 Outro dado questionado a esses agricultores está relacionado ao tempo em que estão envolvidos 

com agricultura urbana/periurbana. Pode-se perceber que já possuem considerável experiência nessa 

produção, variando entre cinco e dez anos dentro da realidade desse fenômeno.  

Dando continuidade a entrevista, foram feitas indagações para uma melhor compreensão do 

contexto, das relações comerciais e da estrutura desses agricultores urbanos e periurbanos, tais como: Por 

que se interessou em realizar esse cultivo? Utiliza os alimentos para o autoconsumo e subsistência da 

família? Doa o excedente da produção? Agricultura urbana/periurbana é a única fonte de renda? Qual é 

a área (em hectares ou metros²) utilizada para o cultivo? 

Sobre o motivo do interesse desses agricultores urbanos e periurbanos em realizar esse tipo de 

cultivo, nota-se que são bem variados e relativos de pessoa para pessoa. Porém, como já citado e fazendo 

relação aos dados do gênero dos agricultores urbanos e periurbanos pode ser observado que em muitos 

casos de agricultura urbana e periurbana os produtores trabalham em conjunto, sendo normalmente um 

casal de homem e mulher. 
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Tabela 1. Dados gerais coletados em entrevistas referentes às características de quatro casos de 

agricultores urbanos e periurbanos no município de Presidente Prudente. 

Entrevistas Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

Localização do lote 

(bairro) 

União Humberto 

Salvador 

Jardim Vale do 

Sol 

Mário Amato 

Idade 51 anos. 36 anos. 86 anos. 50 anos. 

Sexo Masculino Masculino Masculino Feminino 

Grau de escolaridade Ensino médio 

completo. 

Ensino médio 

completo. 

Ensino 

Fundamental 

Incompleto. 

Ensino 

Fundamental 

Completo. 

Tempo envolvido 

com agricultura 

urbana/periurbana 

7 anos. 5 anos. 10 anos. 5 anos. 

Fonte: primária.  

Organizado por: Lucas Araújo Miranda. 

 

 Todos os agricultores urbanos e periurbanos entrevistados utilizam os alimentos produzidos em 

suas hortas para o autoconsumo e subsistência da família. 

 Já se tratando de doações dos excedentes da produção, em apenas um caso houve inexistência. É 

relevante mencionar que em dois desses casos as doações são especiais e possuem um aspecto que vai 

além da solidariedade, mas também humano, de empatia e amor ao próximo, pois seu destino são asilos 

e instituições de pessoas deficientes. 

 Em todos os casos entrevistados a única e/ou principal fonte de renda dos produtores era a 

agricultura urbana e periurbana. 

 Sobre a área utilizada para o cultivo da agricultura urbana/periurbana, percebe-se que as hortas 

são cultivadas em espaços suficientes e que atendem às necessidades dos produtores, não se encaixando 

na realidade dos latifundiários nem tanto em espaços apertados ou improdutivos, variando entre 250m² 

e dois hectares. 
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 Na sequência da entrevista (Tabela 2), buscou-se retirar mais informações dos entrevistados 

referentes as características da organização de sua produção e comercialização dos alimentos, tais como: 

A área é própria? Quais alimentos são cultivados nessa área? Como tem acesso a água para irrigar as 

plantas? Quem são as pessoas que compram os alimentos (clientes)? 

 

Tabela 2. Perguntas e respostas das entrevistas realizadas com agricultores urbanos e periurbanos no 
município de Presidente Prudente. 

Entrevistas Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

A área é 

própria? 

Sim, da família 

(sogro). 

Sim. Não, do 

vizinho. 

Não, alugada. 

Quais alimentos 

são cultivados 

nessa área? 

Folhagens 

(verduras em 

geral). 

Folhagens 

(verduras em 

geral). 

Mandioca, 

banana, feijão, 

abacaxi, manga, 

mamão, goiaba. 

Folhagens 

(verduras em 

geral). 

Como tem 

acesso a água 

para irrigar as 

plantas? 

Poço semi 

artesiano. 

Poço artesiano. Não existe 

acesso. São 

utilizados baldes 

de água retirada 

das torneiras de 

sua casa que 

possui rede de 

esgoto. 

Poço artesiano. 

Quem são as 

pessoas que 

compram os 

alimentos 

(clientes)? 

Os 

consumidores 

da feira. 

Supermercados 

(Assaí, Estrela, 

Avenida, 

Pastorinho). 

Vizinhos. Mercados 

locais, 

comerciantes de 

feiras e 

vendedores 

ambulantes em 

barracas nas 

ruas. 

Fonte: primária. 
Organizado por: Lucas Araújo Miranda. 

 

Em relação à área ser própria, observou-se um equilíbrio nas respostas dos agricultores, pois 

metade respondeu de maneira positiva e a outra metade de maneira negativa, sendo uma realidade 

específica de cada produtor e o seu contexto pessoal. 

 Sobre os alimentos cultivados nas áreas de agricultura urbana/periurbana, nota-se com clareza a 

predominância das folhagens entre os agricultores entrevistados. Apenas no caso 3 pode ser presenciada 
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uma diversificada e farta produção de alimentos, devido principalmente ao fato do agricultor não ter 

interesse em comercializar a maioria dos produtos e cultiva-los apenas por passatempo e para o terreno 

do vizinho não permanecer abandonado. 

 Já tratando do acesso a água para irrigar as plantas, a maioria utiliza o poço artesiano ou semi 

artesiano. O destaque vai novamente para o caso 3 onde são utilizados baldes de água retirada das 

torneiras da casa do produtor que possui rede de esgoto, pois no terreno do cultivo da horta não possui 

acesso a água devido ao fato de estar abandonado pelo dono. 

 Os clientes desses agricultores urbanos/periurbanos são dos mais diversos possíveis e variando 

de agricultor para agricultor, pois os casos possuem destinos diferentes, sendo comercializados para 

grandes redes de supermercados como para pequenos mercados locais, para vizinhos como para feirantes 

ou vendedores ambulantes em barracas nas calçadas das ruas. 

 Já chegando ao final da entrevista e do roteiro estruturado, foram realizadas mais algumas 

perguntas fundamentais para a coleta de dados e informações sobre a produção e organização do cultivo 

das hortas desses agricultores urbanos/periurbanos, tais como: Você utiliza algum tipo de agrotóxico em 

sua produção? Se sim quais? Utiliza algum tipo de Equipamento de Proteção Individual? Se não, quais 

produtos utiliza para ter o controle sobre os problemas enfrentados no cultivo? Quais as principais 

dificuldades enfrentadas no cultivo e/ou na comercialização da produção? 

 Em relação ao uso de agrotóxicos, pode ser observado como já era de conhecimento através da 

revisão bibliográfica desse fenômeno que a maioria dos agricultores urbanos/periurbanos não utilizam 

agrotóxicos em suas plantações, sendo a agricultura urbana/periurbana uma alternativa ecológica e 

saudável para garantia da segurança alimentar e nutricional. Cabe destacar que o único caso de utilização 

de agrotóxicos no cultivo foi encontrado em hortas hidropônicas, cuja produção era em uma escala maior 

comparada aos outros casos, evidenciando que quanto maior as escalas de produção mais utilizam de 

agrotóxicos para produzir alimentos, tornando-se uma alimentação mais venenosa, perigosa e prejudicial 

à saúde. 

 Sobre o uso de algum tipo de Equipamento de Proteção Individual as respostas empataram, pois 

metade responderam que utilizam e a outra metade dos entrevistados negaram o uso, variando da 

realidade e mentalidade de cada agricultor urbano/periurbano. 

 Em alternativa aos agrotóxicos, os agricultores utilizam adubos orgânicos como o esterco de 

galinha e, como no caso 1, produtos naturais a base de álcool e fumo produzidos pelos mesmos, o que é 

muito interessante e serve de exemplo para uma produção de alimentos mais saudáveis. O caso 3 não 

apresenta nenhum tipo de produto utilizado no cultivo, muito devido ao fato do agricultor não 

comercializar a maioria dos alimentos cultivados em sua horta, evidenciando que quanto menor as escalas 
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de produção menos utilizam de agrotóxicos para produzir alimentos, tornando-se uma alimentação mais 

natural, segura e saudável. 

 Por fim, tratando das dificuldades enfrentadas no cultivo dos alimentos os agricultores urbanos 

destacaram as variâncias do clima da região reclamando das precipitações em excesso (quando ocorrem) 

e da incidência solar que é alta praticamente o ano inteiro, sendo assim uma região de tempos extremos 

com a presença de fortes chuvas em determinadas épocas do ano e forte presença do sol e do calor 

(menos chuvas). Em um dos casos foi relatada a dificuldade em comercializar os alimentos no momento 

de cobrar seus preços aos clientes, ocorrendo muitas vezes a desvalorização desses alimentos por parte 

dos compradores que dificultam a realidade econômica e de reprodução de quem produz. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Contudo, pode-se concluir que o lugar mais propício para obter alimentos vindos da agricultura 

urbana ou periurbana no município de Presidente Prudente se concentra nas feiras da cidade, pois em 

supermercados constituem pouca oferta dos produtos desses agricultores e em pequenos mercados e 

comerciantes em barracas nas ruas de bairro a existência desses alimentos é extremamente baixa. 

 A “Feira da Lua” foi o maior exemplo sobre comercialização de alimentos saudáveis a um preço 

justo possuindo uma produção em pequena escala e com a menor quantidade possível de agrotóxicos, 

sendo essa feira o lugar mais rentável para os resultados dessa pesquisa. Cabe destacar que essa feira 

possui o apoio da prefeitura municipal de Presidente Prudente, facilitando a organização, infraestrutura 

e as condições de comercialização dos alimentos pelos agricultores locais. Importante relacionar esse fato 

ao da relevância sobre implantar políticas públicas envolvendo a agricultura urbana e periurbana para que 

assim haja incentivo e condições favoráveis aos agricultores para o desenvolvimento desse fenômeno 

urbano. 

 Outro fator importante a se concluir dessa pesquisa é que os produtores que se inserem na 

agricultura urbana ou periurbana em Presidente Prudente possuem hortas localizadas em áreas periféricas 

e que podem ser consideradas zonas periurbanas. 

 Esses agricultores produzem em pequena escala e utilizam o mínimo possível de agrotóxico em 

suas hortas, quando não utilizam. Além disso, se beneficiam da produção de seus alimentos para o 

autoconsumo e subsistência da família. Outra característica relevante é que a produção das hortas desses 

agricultores, na maioria dos casos, era a principal e única fonte de renda da família onde que 

comercializavam seus alimentos em várias feiras da cidade durante a semana. Outro aspecto importante 

é que os alimentos mais produzidos por esses agricultores são as folhagens (verduras) disparadamente 
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maior em relação aos legumes e frutas que raramente eram encontrados nas barracas de produtores locais 

que se encaixavam na agricultura urbana ou periurbana de Presidente Prudente.  

 Por fim, uma das conclusões da pesquisa de campo é que através do CEAGESP, por onde 

acontece a maior comercialização de alimentos como frutas, verduras e legumes da cidade, do município 

e da região de Presidente Prudente que muito dos alimentos vendidos nas prateleiras de supermercados 

e barracas nas ruas e feiras advém. Esses alimentos possuem uma origem totalmente oposta a ideia de 

agricultura urbana, periurbana e produção local, pois grande maioria do que é comercializado vem de 

outras regiões do estado de São Paulo, outros estados e regiões do Brasil. 

 Além disso, esses alimentos acabam agregando um preço mais caro para o consumidor, pois o 

valor do transporte é bem maior comparado a uma produção local. Existe também o fator ambiental 

porque os caminhões rodam dezenas ou até centenas de quilômetros para chegarem ao CEAGESP, 

emitindo grande quantidade de gás carbônico na atmosfera e contribuindo para o aumento da poluição 

do ar. 

 Cabe destacar também que esses alimentos, em sua maioria, possuem grandes chances de conter 

considerável quantidade de agrotóxicos, pois são produzidos e comercializados em grande escala. Outro 

fator relevante é que os consumidores não conhecem e nem possuem algum tipo de relação com os 

produtores e acabam ficando sem conhecimento sobre como os alimentos que estarão em suas mesas 

foram produzidos. 

 Contudo, reitera-se o papel de suma importância da agricultura urbana e periurbana na produção 

e comercialização de alimentos frescos e saudáveis aos consumidores, por um preço justo e que incentive 

a economia local e também as relações sociais entre quem vende e quem compra, estimulando um espírito 

de comunidade e solidariedade entre as pessoas, características essas que vem perdendo espaço na 

sociedade contemporânea. 

 A agricultura urbana e periurbana em Presidente Prudente possui fundamental importância na 

segurança alimentar e nutricional de seus produtores, pois em todos os casos os mesmos utilizavam os 

alimentos que produziam para a subsistência e autoconsumo de suas famílias. O excedente de suas hortas 

eram comercializados tornando-se assim a fonte de renda e o modo de sobrevivência da família. Sendo 

assim, a agricultura urbana e periurbana é o que garante a alimentação e as condições econômicas dessas 

famílias, logo garantindo também a segurança alimentar e nutricional das mesmas. Ao mesmo tempo em 

que garante a segurança alimentar e nutricional dos consumidores de seus alimentos, onde que são 

comercializados alimentos mais baratos facilitando o acesso à alimentação até da população mais pobre 

economicamente – sem custo de transporte e das redes de supermercados – pois a venda é realizada 
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diretamente com quem produz e mais saudáveis, pois o uso de agrotóxicos e venenos é muito inferior 

em comparação aos grandes produtores de alimentos em alta escala.  
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A (DES)ORGANIZAÇÃO ESPACIAL DA 
FEIRA LIVRE DO BAIRRO CANOEIRO – 

GRAJAÚ/MA 
 
 

Naiara Barbosa Santos1; Marcos Nicolau Santos da Silva; Francisco 
Lima Mota2 

 
 

INTRODUÇÃO 

A palavra “feira” origina-se do latim feria ae, designando “dias de festa” e, no plural, esta palavra refere-

se aos dias de repouso, quando ocorriam determinadas festividades, aproveitando para a realização das 

atividades comerciais, como as feiras. Num conceito mais simples, a feira pode ser considerada como a 

reunião de vendedores e compradores em local e horário definidos, para a realização de práticas 

comerciais (GIANNECCHINI; AZEVEDO; BOTELHO, 2007). 

As feiras livres fazem parte do contexto histórico, social e econômico da humanidade, cuja função 

e ação se introduzem de forma significativa na vida cotidiana das diferentes populações, bem como na 

própria significação de um dado lugar. Elas significam uma importante transformação da rotina humana, 

a partir do fim dos hábitos nômades e da adoção de um lugar fixo de moradia. Considera-se que bazares, 

ruas de barracas e lojas já existiam no espaço urbano por volta de 200 a.C (MUMFORD, 1982 apud 

LIMA; SAMPAIO, 2009). 

Dessa forma, evidencia-se que as feiras tiveram uma maior efetividade no período medieval, haja 

vista que se buscava expandir os comércios no Extremo Oriente. Nesse sentido, as feiras livres são 

fenômenos socioeconômicos muito antigos, cuja consolidação se deu principalmente na Idade Média, 

todavia suas práticas remontam do momento que o homem deixou de ser nômade e passou a cultivar a 

terra e domesticar animais em prol da sua subsistência (LIMA; SAMPAIO, 2009). 

Segundo Souto Maior (1978 apud Lima e Sampaio, 2009), as feiras livres sofreram forte influência 

do contato comercial do Ocidente e do Oriente na Idade Média, tendo em vista que o surgimento de 

muitas cidades e a concorrência comercial exigiram o desenvolvimento de mecanismos de compra, venda 

e troca, ainda cruciais para a expansão Europeia no século XVI. 

 
1 Licenciada em Geografia/UFMA, Professora da rede Municipal de Educação, Grajaú/MA, barbosas@gmail.com 
2 Doutorando em Geografia/UNICENTRO/PR, Técnico Administrativo UEMASUL, franciscocesiuema@gmail.com 
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Na Idade Moderna, as feiras continuaram em desenvolvimento, expandindo-se para além dos 

territórios europeus e modificando decisivamente a rotina de muitos povos, incluindo o Brasil, onde 

algumas feiras possuem uma relevância tão significativa que chegam a ser relacionadas constantemente 

com as tradições e costumes de um povo. Além de que as feiras livres se constituem como um mercado 

de trabalho que emprega uma quantidade de trabalhadores, que, através delas, garantem sua renda e 

movimentam a economia local e regional (LIMA; SAMPAIO, 2009). 

No Brasil, as feiras livres existiam desde o período Colonial, momento em que se multiplicaram 

rapidamente, cumprindo a função de abastecimento de alimentos aos primeiros adensamentos humanos, 

tornando-se produto da influência dos colonizadores portugueses no país. Lima e Sampaio (2009) 

consideram que as feiras medievais portuguesas, que funcionavam de forma semestral e anual, serviram 

como inspiração para a organização das feiras brasileiras. 

Segundo Mascarenhas e Dolzani (2008), feira livre no Brasil constitui uma modalidade de 

mercado varejista ao ar livre, de periodicidade semanal organizada como serviço de utilidade pública pela 

municipalidade e voltada para a distribuição local de gêneros alimentícios, produtos básicos e regionais. 

As feiras livres enquanto formas de comércios que são destacam-se como atividades econômicas 

importantes para as cidades onde elas ocorrem. No Nordeste, elas têm um papel relevante na difusão 

cultural e de formação de núcleos urbanos, principalmente no interior do Nordeste. Foram responsáveis 

pela fundação de algumas formas de povoamento que posteriormente se transformaram em grandes 

centros urbanos, núcleos econômicos e culturais. 

 

As feiras como objeto geográfico: o circuito inferior da economia 

Para entendermos a feira como objeto de estudo geográfico e situá-la na teoria dos circuitos 

espaciais da economia urbana, devemos contextualizá-la de acordo com o período histórico e o meio 

técnico que a envolve. Milton Santos explica que cada período demonstra a existência de elementos 

específicos de ordem econômica, política, social e moral, caracterizando dessa forma um verdadeiro 

sistema. Estes períodos são intercalados por diferentes tipos de modernização, através da generalização 

de uma inovação advinda de um período anterior ou de uma fase mais imediata (SANTOS, 2008). 

Milton Santos (2008) propôs a teoria dos dois circuitos da economia urbana, o circuito superior 

e o inferior. Dessa forma, independentemente do nível de crescimento, toda a cidade possui duas áreas 

de mercado, uma representada pela realidade nova e outra com gostos tradicionais que podem ser 

facilmente identificados, pois estes dois subsistemas econômicos agem lado a lado.  

No circuito inferior, o trabalho é intensivo, desse modo, há uma grande utilização do trabalho 

manual, a organização é primitiva e o capital é reduzido, há uma maior empregabilidade, principalmente 

pelo fato de o trabalhador não precisar de um alto grau de instrução. Nesse aspecto, o trabalho não se 

caracteriza como unicamente assalariado, tendo em vista que muitos indivíduos vendem seus produtos 

para garantir sua subsistência e há diferentes formas de pagamentos dos serviços prestados por possíveis 
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colaboradores. No circuito inferior, os preços são modificados pela necessidade do vendedor ou mesmo 

através de negociações com o comprador (SANTOS, 2008). 

O circuito superior refere-se ao adjacente de atividades realizadas com capital ativo, resultado 

direto da modernização tecnológica e a maior parte das relações ocorre fora da cidade, pois possui 

referência nacional e internacional. Nesta categoria enquadram-se os bancos, comércios e indústrias de 

exportação, indústria urbana moderna, serviços modernos, atacadistas e transportadores. Por outro lado, 

o circuito inferior apresenta relações locais e são representadas pelos serviços não-modernos fornecidos 

a varejo. Nesta modalidade que estão inseridas as feiras livres, pequenos comércios, ambulantes, camelôs 

e outras formas de pequenos comércios (SANTOS, 2008). 

O circuito inferior geralmente diz respeito às atividades econômicas informais. Encontramos essa 

atividade bem caracterizada nos vendedores ambulantes, em uma banca de cuscuz na porta de uma casa 

ou até mesmo por pequenos comerciantes. O comércio das pequenas e médias cidades apresenta-se como 

formal e informal. O comércio formal está interligado à teia globalizada, a partir de uma relação de 

concorrência, sendo esta a responsável para mover esse mercado. O comércio informal se caracteriza nas 

feiras livres, são comércios seculares que estão resistindo na tentativa de sobreviver diante da acirrada 

competitividade do mercado globalizado. 

As feiras possuem um grande potencial como espaço de comercialização e relações sociais, bem 

como em termos de movimentação do comércio do local, geração de ocupações e renda, possibilitando 

o controle sobre a procedência dos produtos (SACCO DOS ANJOS et al., 2005). 

As feiras se configuram como espaços dinâmicos da vida urbana, por trazerem uma gama de 

fatores que demonstram as múltiplas relações e uso das organizações econômicas nas cidades, sendo 

consideradas como espaços que possuem aspectos diferenciados em relação a outros tipos de 

organizações comerciais modernas, a exemplo dos supermercados. (VEDANA, 2004 apud 

GIANNECCHINI; AZEVEDO; BOTELHO, 2007). 

As feiras livres se configuram como importantes espaços da vida humana, as quais historicamente 

foram cruciais para o surgimento de muitas cidades, bem como o estabelecimento de tradições e costumes 

populares. Sendo assim, a feira tem relevância para além do trabalho, trazendo uma série de perspectivas 

sobre as diferentes formas de interação sociais e culturais que envolvem esta prática comercial tão antiga, 

mas que sobrevive ao avanço da Globalização e à ausência de apoio político para estruturá-las. A feira, 

portanto, como um fenômeno dinâmico se adapta às novas demandas sociais, econômicas e culturais 

existentes. 

Nesse sentido, a precariedade do espaço se torna um elemento de importante análise, observando 

as condições em que as feiras livres estão submetidas para seus funcionamentos, mas também levando 

em consideração as condições higiênica e sanitária nas quais os feirantes trabalham e seus produtos estão 

submetidos. 
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Entendendo que as feiras livres sofreram influências das novas dinâmicas estruturais, torna-se 

importante evidenciar a problemática da (des)organização espacial e as limitações que são impostas a este 

espaço e como ele se constitui a partir de uma perspectiva geográfica. 

 Nesse sentido, se insere a feira do Canoeiro, a qual está situada no bairro de mesmo nome. Hoje, 

ela tem aproximadamente 245 feirantes, dentre eles produtores rurais, aposentados e comerciantes 

ambulantes. A feira já funcionou em outro local do bairro, na Rua José Rodrigues da Costa, onde havia 

um antigo mercado de carnes. Por decisão do poder público da época, a feira foi retirada deste local e se 

instalou na Rua Raimundo Morais. O novo espaço seria provisório, mas o tempo passou e a feira se fixou 

nesta localidade, o que já tem aproximadamente dez anos. 

A realização deste estudo tem o intuito de analisar a dinâmica e a organização da feira livre do 

bairro Canoeiro, bem como os desafios para a superação da precariedade espacial. Além disso, outros 

objetivos buscaram: identificar a diversidade e origem dos produtos comercializados na feira; observar as 

condições de infraestrutura e higiene do espaço onde é realizada a feira; e analisar os impactos positivos 

e negativos da feira para o contexto local do bairro Canoeiro e para o município de Grajaú. 

 
FIGURA 1 – Mapa de localização da feira no bairro Canoeiro – Grajaú/MA. 

 

Fonte: IBGE e Google Earth, 2015.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Primeiro foi realizado um levantamento bibliográfico. Utilizamos a pesquisa de caráter misto. Foi 

feita ainda uma pesquisa de campo. Instrumento de coleta de dados: entrevista semiestruturada com 

feirantes e informações nas secretarias municipais. 
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A partir da pesquisa de campo foram realizadas observações e entrevistas semiestruturadas com 

questões objetivas e subjetivas. Foram entrevistados 25 feirantes da Feira do Canoeiro, em que buscamos 

compreender as diferentes perspectivas sobre as condições de trabalho na feira do Canoeiro. A seleção 

ocorreu a partir de amostra aleatória, com o objetivo de ter um panorama geral sobre a temática a ser 

pesquisada, levando em consideração, em especial, as impressões construídas por esses indivíduos ao 

serem entrevistados sobre a feira livre do Canoeiro. A feira possui 245 feirantes, segundo a Secretaria de 

Infraestrutura. Utilizamos o critério de que entrevistaríamos feirantes de todos os segmentos, no intuito 

de abarcar a diversidade de relações sociais e sujeitos que regem a organização da feira do Canoeiro.   

Dentre os entrevistados, nove são mulheres e dezesseis homens. Uma parte dos feirantes 

entrevistados mora na zona rural, trabalham a partir da agricultura de subsistência e vendem na feira o 

excedente da sua produção. Existem ainda os feirantes que residem no núcleo urbano, o que possibilita 

uma interação entre campo e cidade em um único espaço, aumentando a dinâmica da feira. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A Precarização da Feira do Canoeiro na Perspectiva dos Feirantes 

As feiras livres são responsáveis por desenvolver o comércio local. Ao analisar o processo de 

formação da feira do Canoeiro iremos notar a sua importância para o desenvolvimento do comércio do 

bairro e para suprir as demandas de seus frequentadores, além da relevância econômica para aqueles que 

fazem a feira – os feirantes.  

A feira livre do bairro Canoeiro fica localizada na Rua Raimundo Morais, mas antes a mesma era 

instalada onde hoje é a atual Praça do Canoeiro. As feiras são responsáveis por fomentarem o comércio 

de onde se instalam, e assim a feira do Canoeiro atraiu o comércio para as localidades onde ela se instalou 

e também para o local onde hoje se encontra instalada. 

Sobre os dados da pesquisa, constatamos que 14 dos 25 feirantes entrevistados não produzem as 

mercadorias comercializadas na feira, os 11 restantes são produtores feirantes, em sua maioria, pequenos 

produtores que comercializam o excedente na feira do Canoeiro. Buscamos entender ainda se os feirantes 

possuem terras para o cultivo de seus produtos, obtivemos os seguintes resultados: 10 dos entrevistados 

possuem terras e 15 não possuem. A partir do primeiro questionamento, buscamos saber se os feirantes 

produziam o que comercializavam na feira, questionamos aqueles que falaram não serem os produtores 

com o objetivo de saber a origem geográfica desses produtos. Tais feirantes se utilizam de atravessadores, 

porém os mesmos acrescentaram que utilizam-se desses mercadores por possuírem um preço mais 

acessível. Assim, esses feirantes acabam incorporando à feira do Canoeiro produtos oriundos de outros 

lugares, o que podemos observar no quadro 1. 

Como demonstra o quadro acima, as mercadorias comercializadas na feira do Canoeiro já 

ultrapassam as fronteiras maranhenses, pois existe uma variedade regional dos produtos comercializados 
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no espaço da feira, isso faz com que o capital tenha um giro regional. Tais relações comerciais podem ser 

entendidas a partir da assertiva de Cleps (2004, p. 117), quando afirma que “o comércio passa de uma 

função social para uma função mais econômica que vai inventando e adotando novas técnicas de 

comercialização, expandindo, incorporando e promovendo mudanças nas relações de troca e, 

principalmente, no espaço onde ele ocorre”. 

Um ponto importante que buscamos compreender é sobre a reutilização de produtos em outros 

circuitos comerciais. Segundo Santos (2008), uma das bases das atividades do circuito inferior é 

justamente a reutilização dos bens. Observamos então que a maioria dos feirantes (16 pessoas) reutiliza 

seus bens para serem comercializados em outros lugares.  

 

QUADRO 1 – Circulação de capitais de outras regiões na feira do Canoeiro. 

REGIÕES ESTADOS PRODUTOS 

Nordeste  
 
 
 

Maranhão 

Produtos locais de Grajaú: Carnes (porco, peixe, bode e 
bovina); Cheiro verde; alface; pimentão; pepino; abóbora; 
feijão; fava; couve; milho; melancia; quiabo; maxixe; 
tomate-cereja; limão; vinagreira; mamão; macaxeira; 
banana maçã; banana prata 
 
Produtos de outras localidades: abacaxi (São 
Domingos); acessórios (Imperatriz); ervas medicinais. 

Ceará Confecções (Fortaleza); frutas; tomate; ervas medicinais. 

Bahia Ervas medicinais 

Pernambuco Frutas (Petrolina); verduras; ervas medicinais. 

Paraíba Ervas da medicina alternativa; roupas. 

Norte Pará  Banana; laranja; ervas medicinais. 

Tocantins Peixe; banana. 

Centro-Oeste Goiás Confecções; ervas medicinais. 

Sudeste São Paulo Laranja; roupas do mercado paralelo; acessórios. 

   Fonte: Pesquisa de campo (2015). Org.: SANTOS, N. B.; 2015. 
 
 

Os demais entrevistados (nove feirantes) falaram que vendem suas mercadorias somente na feira 

do Canoeiro. Podemos observar que isso ocorre em decorrência de os mesmos residirem na zona rural, 

o que dificulta a locomoção com as mercadorias, restringindo suas trocas comerciais apenas à Feira do 

Canoeiro. 

A feira é um mercado periódico, por ser um núcleo de povoamento que durante alguns dias da 

semana se transforma em uma localidade central, a partir de práticas sociais, econômicas ou culturais 

(CORRÊA, 1997). Nesses termos, a feira do Canoeiro se enquadra nesse mercado; é um espaço de 

múltiplas relações.  

Como um mercado periódico, cuja comercialização acontece apenas aos domingos, buscamos 

saber se os feirantes possuem outras fontes de renda, uma vez que há outros dias da semana disponíveis 
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para outras atividades. Sobre a existência de outras fontes de renda, dos 25 feirantes entrevistados, 13 

afirmaram que possuem outra fonte de renda. Dentre esses feirantes, encontramos vários aposentados 

que procuram complementar a renda familiar e realizar alguma atividade. “Sou aposentado, mas o salário 

mal dá para sobreviver e, como trabalhei minha vida toda, não vejo mal em trabalhar agora” (Entrevistado 

nº 22).  

As outras profissões que encontramos na feira são as mais variadas. A entrevistada de n° 10 possui 

uma fundição de gesso e vai à feira para vender o que produz em suas terras. “Tenho minha fundição, 

mas, como não consumo tudo que produzo em minha roça, então trago para vender na feira”. 

Já os 12 feirantes que responderam não possuir outra renda afirmaram que a feira do Canoeiro 

se constitui como sua única fonte de renda e durante os dias que antecedem a feira, se preparam 

exclusivamente para a seleção e organização dos produtos que ali serão vendidos. 

Muitos feirantes veem na feira uma atividade econômica que complementa a renda. Por ser um 

mercado informal é notável que não haja um número fixo de feirantes. O exemplo de aumento de agentes 

no espaço da feira é a prática do extrativismo, na qual muitos aproveitam a “época” de determinados 

frutos típicos do Cerrado para comercializá-los na feira. A FIG. 2 mostra alguns dos produtos 

comercializados pertencentes ao extrativismo: bacuri, buriti, pitomba, coco babaçu, bacaba. Em outras 

épocas, conforme o período sazonal, encontramos também na feira o pequi, a castanha de caju, a juçara, 

cajá, seriguela, ata, coco macaúba, urucum, o azeite de coco babaçu, óleo de pequi, azeite de mamona, 

óleo de copaíba, leite de mucuíba, entre vários outros. O extrativismo é uma prática sazonal, utilizada 

para o aumento da renda. 

A feira do Canoeiro é um cenário de muitos improvisos, as barracas são confeccionadas pelos 

próprios feirantes, os caixotes de madeiras e os baldes se transformam em banquinhos, as tábuas servem 

para expor as mercadorias. É possível perceber que os feirantes improvisam também na hora de 

transportar as mercadorias para feira, a exemplo o carrinho de mão que leva a fava e que é reaproveitado 

para expor o produto. À exceção dos criadores de peixe do Projeto Boa Vista, os demais feirantes não 

recebem ajuda da prefeitura no transporte de suas mercadorias, isso faz com que os feirantes busquem 

menores custos. 

A feira do Canoeiro acontece somente os domingos, por ser um mercado periódico buscamos 

saber se os feirantes possuíam outras fontes de renda, 13 afirmam que possuíam outra fonte de renda e 

os 12 entrevistados restantes afirmam não possuir outra fonte de renda.  

Considerando que nem sempre os feirantes vendem todos os produtos, a existência de excedentes 

de produção evidencia de que forma as atividades econômicas desenvolvidas na Feira do Canoeiro estão 

correlacionadas, principalmente pela diversidade de mercadorias disponibilizadas. Nesse sentido, 

indagamos sobre a prática de troca de mercadorias entre os feirantes. 

A partir das entrevistas, 17 dos feirantes afirmaram que realizam trocas de mercadorias na feira. 

Essas trocas ocorrem principalmente entre produtos alimentícios, tais como carnes e hortaliças. Os 
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feirantes trocam mercadorias entre si para consumo próprio, como podemos observar na fala da 

entrevistada nº 10: “vendo feijão e farinha, tudo vem da minha roça, como nem sempre as vendas são 

boas e consigo vender tudo, eu sempre procuro trocar por outros produtos que eu não tenha. Hoje 

troquei farinha por peixe, então já tenho o meu almoço”.  

 

FIGURA 2 – Mosaico dos frutos do extrativismo. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2015. 

 

Dessa forma, é importante considerar que “nem tudo ainda é classificado exclusivamente em 

termos de compra e venda” (MAUSS, 2003, p. 294), há nas feiras livres relações de amizade e vizinhança, 

através da reciprocidade e da confiança. Além disso, “no espírito da dádiva, os valores e as intenções 

pessoais figuram em primeiro plano; entretanto, esse circuito adquire materialidade por meio de ajuda 

financeira e de ajuda e troca no trabalho” (SATO et al., 2011).  
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O espaço destinado à feira é visto por muitos feirantes como sendo impróprio para as atividades 

que ali são exercidas, na tentativa de melhorar as condições da feira, o Governo do Estado do Maranhão 

em parceria com a Prefeitura Municipal de Grajaú, através da Secretaria Municipal de Indústria e 

Comércio, deram início à construção de um galpão fechado. A proposta do galpão seria resolver os 

problemas de desorganização do espaço da feira, mas os feirantes não acreditam que o galpão poderá 

sanar todos os problemas atuais da feira. 

Os feirantes não se organizam de modo político, são articulados somente nos seus seguimentos, 

como é o caso dos criadores de peixe do assentamento Boa Vista. Também não são sindicalizados e nem 

tão pouco possuem a associação dos feirantes da Feira do Canoeiro.  

A precarização do espaço da feira do Canoeiro incomoda não só os feirantes como também os 

consumidores, que se importam com a qualidade dos produtos. O período chuvoso (culturalmente 

traduzido na região por inverno) que é tão esperado por todos, principalmente pelos agricultores, não é 

assim tão esperado pelos feirantes, pois a chuva dificulta o acesso ao local. 

 

FIGURA 3 – É dia de chuva! É dia de feira? 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2015. 
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A precarização do espaço é de fato um grande problema, que incomoda a todos, no inverno as 

vendas diminuem até mesmo os feirantes deixam de ir a feira. Mesmo diante das dificuldades, do esforço 

que exige a profissão de ser “feirante”, encontramos sujeitos que não veem a feira apenas como um 

espaço de trabalho, mas sim de relações e histórias de vidas. 

São nas relações sociais que percebemos a dinâmica do espaço. O conjunto de relações intrínsecas 

entre sujeitos e ações, pois a expressão material do espaço é a sociedade. (QUEIROZ; OLIVEIRA, 2014, 

p. 110). É nessa perspectiva que o espaço da feira ganha vida, através das relações que são firmadas pelos 

indivíduos que ali estão, uma relação que perpassa as atividades de trabalho. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As feiras livres são de suma importância para a economia das cidades onde elas acontecem, se 

configuram em um mercado muito antigo no que se diz respeito ao mercado varejista. Vale ressaltar a 

importância das mesmas para os municípios do Nordeste, pois foram elas responsáveis pelo surgimento 

de muitas cidades. 

Muitos feirantes vivem em função do comércio informal devido à natureza itinerante, que varia 

um pouco com o grau de urbanização dos territórios. As feiras seguem uma “tradição” e muitas delas 

acontecem sempre no mesmo local, no(s) mesmo(s) dia(s), geralmente isso acontece nas médias e grandes 

cidades. Nas cidades pequenas, algumas feiras livres são parcialmente fixas, pois alguns feirantes 

comercializam carnes, legumes, frutas, verduras e até mesmo tecnologias, reutilizando o espaço da feira 

mesmo em dias de pouco movimento. Esse processo mantém a feira viva mesmo em dias que ela não 

acontece em sua totalidade.  

É de suma importância salientar que nem todos os feirantes são produtores. Existem dois 

seguimentos distintos na feira – os produtores feirantes e os feirantes –, sendo que os primeiros possuem 

uma renda menor que os segundos. Estes são tidos como intermediários que comercializam na feira, mas 

que podem desempenhar importante papel no abastecimento de gênero alimentício, uma vez que os 

mesmos trazem produtos oriundos de outras localidades e que não são produzidos na mesma região, 

aumentando a diversidade regional nas feiras. 

A feira do Canoeiro é um comércio com características típicas do circuito informal da economia. 

No entanto, o comércio informal e formal dialogam dentro do mesmo espaço da feira. Em outras 

palavras, os feirantes vendem suas mercadorias na feira, adquirem dinheiro e vão ao mercado formal em 

busca dos produtos que não possuem, se configura uma interação entre os dois circuitos da economia 

urbana. 

A feira do Canoeiro foi responsável pelo desenvolvimento do comércio local, pois foi a partir de 

suas instalações que surgiram o comércio nas redondezas da feira. Vale salientar que a transferência da 
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feira não fez com que o comércio acabasse naquela localidade, pois, nos dias de hoje, esse espaço se 

configura em um importante centro comercial do bairro Canoeiro. 

As feiras influenciam no cotidiano das localidades onde elas acontecem, mudando hábitos e 

criando outros. Partindo dessa análise, notamos que a feira do bairro Canoeiro trouxe hábitos às pessoas 

dessa localidade, como o de acordar cedo aos domingos para ir à feira. Os comércios das redondezas 

também sofrem influência da feira, pois estes passaram a funcionar aos domingos em função da mesma. 

Inclusive o horário da missa matinal do domingo, no bairro do Canoeiro, foi alterado em função da feira. 

Antes a missa ocorria às 9h30 e hoje ela é realizada às 6h30, para que os fiéis possam ir à igreja antes de 

ir à feira, a qual fica localizada bem próxima igreja. 

Fazendo uma análise do histórico da feira do Canoeiro, percebe-se que esta, desde o seu início, é 

um espaço de aglomerado de exclusão, pela falta de planejamento para o local em que se realiza a feira, 

ainda as atividades que são praticadas de formas indevidas. 

A feira do Canoeiro foi responsável pelo desenvolvimento do comércio local, pois foi a partir de 

suas instalações que surgiram o comércio nas redondezas da feira. Vale salientar que a transferência da 

feira não fez com que o comércio acabasse naquela localidade, pois, nos dias de hoje, esse espaço se 

configura em um importante centro comercial do bairro Canoeiro. 

Encontramos na feira as mais diversas relações, que perpassam as relações de trabalho. A 

reciprocidade é caracterizada nos atos das trocas, quando os feirantes trocam entre eles mercadorias no 

intuito de adquirirem outros produtos que não possuem, assim, ao término da feira, o feirante que 

comercializa feijão volta para casa com o feijão, o peixe e outros produtos. Essa relação é comum no 

espaço da feira do Canoeiro. 

Constatamos que a feira do Canoeiro é um espaço que padece de uma carência profunda em 

infraestrutura, limpeza e organização do espaço. Problema este que, na perspectiva dos feirantes, tem 

impactado no movimento da feira. Com a modernização dos supermercados e com o crescimento das 

frutarias em Grajaú, que já oferecem uma maior variedade de frutas e hortaliças, a feira deixou de ser o 

único espaço que oferecia esses produtos, o que pode ser um dos motivos pelo qual tenha diminuído o 

fluxo de pessoas na feira, apontam os feirantes. 

As condições a que são submetidos os feirantes são precárias, o espaço não dispõe de uma 

infraestrutura adequada, as barracas são confeccionadas pelos próprios feirantes, o que faz com que 

muitos deles exponham seus produtos de maneira imprópria para a comercialização e o consumo. 

Contudo, a precariedade do espaço da feira do Canoeiro perdura até os dias de hoje, o que faz com que 

os feirantes se sintam de certa forma excluídos, pois a quietação do poder público em relação aos 

problemas existentes no espaço da feira faz com que os mesmos se questionem sobre a valorização de 

suas profissões. 
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TERRITÓRIO, IDENTIDADE E 
SOCIABILIDADE: UM ESTUDO SOBRE O 

CIRCUITO UNIVERSITÁRIO DE LAZER EM 
TRÊS LAGOAS/MS 

 

Matheus Guimarães Lima1 
 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo é resultado de um debate a respeito de práticas de lazer de estudantes 

universitários na cidade de Três Lagoas/MS. O foco da análise, aqui empreendida, é direcionado à 

compreensão dos processos e dinâmicas espaciais, e territoriais, relacionados a uma modalidade de lazer 

em específico, as festas universitárias open bar. Nesse prisma, destacamos o papel exercido por 

Associações Atléticas Acadêmicas (A. A. A.s), da Universidade Federal de Mato Grosso Sul, campus Três 

Lagoas (UFMS/CPTL), no que se refere à estrutura organizacional das referidas festas open bar, que 

atualmente se constituem como uma das principais opções de lazer dos jovens estudantes da 

UFMS/CPTL. À parte disso, analisamos, ainda, o processo de constituição de redes de sociabilidade dos 

estudantes universitários e sua relação com o lazer, bem como a maneira como objetos providos de 

simbolismo – principalmente de vestuário – tornam-se intrínsecos à caracterização identitária dos 

estudantes em questão. Nesse viés, ativemo-nos aos processos de construção identitária dos estudantes, 

a partir da apropriação e (re)produção do espaço e portanto, sua territorialização.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Tendo como ponto de partida pesquisas bibliográficas, foram elencados os principais conceitos 

que compõem o construto teórico do presente artigo: Território, sociabilidade e identidade.  

A pesquisa bibliográfica é uma etapa de suma importância ao se desenvolver trabalhos científicos, 

e sua influência incide sobre todas as etapas seguintes da pesquisa, fornecendo o embasamento teórico 

no qual o trabalho se apoia.  

Nesse prisma, Lima (2018, p. 58) destaca que a pesquisa bibliográfica, por meio de leituras e 

fichamentos pertinentes à compreensão da problemática na qual se insere o objeto de estudo, é uma etapa 

indispensável que deve anteceder toda pesquisa científica, mesmo que de maneira preliminar. 

 
1 Mestre em Geografia, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mgl.geopp@gmail.com 
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Além da pesquisa bibliográfica, foram realizadas pesquisas de campo, amplamente utilizadas em 

pesquisas qualitativas na Geografia. Silveira (1936, p. 72) sustenta que a pesquisa de campo “torna mais 

apurada a capacidade de observação e ganham os conhecimentos a solidez que só o contato com a 

realidade objetiva pode dar”. De maneira similar, Lima (2018, p. 18) sustenta que, ao longo do tempo, 

tem sido amplamente utilizada em pesquisas desenvolvidas nas ciências humanas, pois ela possibilita 

articulação entre o conhecimento teórico adquirido em sala de aula e o conhecimento prático que 

somente é adquirido na vivência do campo. 

Ao longo das pesquisas de campo, pautamo-nos em uma metodologia, em específico, que é 

considerada bastante pertinente na tentativa de o pesquisador compreender e vivenciar seu objeto de 

estudo: a observação participante (TURRA NETO, 2008; LIMA; 2018). 

Quanto à observação participante, destacamos que ela fornece artifícios para que o pesquisador 

se mantenha presente em situações sociais ao realizar investigações científicas. Nesse sentido, o 

pesquisador, no papel de observador, tem contato com os sujeitos observados, no papel de atores sociais, 

sendo parte de suas atividades, concomitantemente, observando suas práticas e expressões cotidianas 

(FOOTE-WHYTE, 1980; MAY, 2004).  

Deve ser destacado, entretanto, que a observação participante tem como peculiaridade o fato de 

não apresentar um conjunto fixo de regras. Dessa maneira, acaba por ser uma metodologia que exige 

certo grau de improviso em sua aplicação (CICOUREL, 1980; BECKER, 1999, TURRA NETO, 2008; 

LIMA, 2018). 

Diógenes (1999) defende que, ao se utilizar da observação participante, parte-se, sobretudo, da 

literatura e experiências anteriores de outros autores nas pesquisas qualitativas em ciências humanas. A 

autora sustenta que há indícios do caminho a ser trilhado ao se utilizar a observação participante, 

entretanto é durante o tortuoso caminho da pesquisa que cada pesquisador faz suas escolhas e adequações 

ao que considera mais pertinente, para desvendar os questionamentos que possui (BECKER, 1999; 

DIÓGENES, 2008; TURRA NETO, 2008, p. 374).  

A “abertura para o inusitado no campo e a flexibilidade que não se atém a regras fixas é uma das 

características marcantes da observação participante” (LIMA, 2018, p. 21). Nesse prisma, Turra Neto 

(2008, p. 375), baseado em Da Matta (1978), afirma que “se deixar levar pelo contato sensível pode ser, 

mesmo, o melhor caminho” ao utilizar a observação participante.  

À parte da observação participante, realizamos entrevistas a seus moldes, isso é, entrevistas não 

diretivas e tampouco padronizadas. Essa modalidade de entrevista tem como principal característica o 

detalhamento de questões e/ou fenômenos, típico de pesquisas qualitativas em ciências humanas. Além 

disso, a entrevista não diretiva pauta-se em permitir que o entrevistado fale sob o mínimo possível de 

interferência por parte do entrevistador (COLOGNESE; MELO, 1998, p. 144; LIMA, 2018, p. 24).  

Nesse artigo, alguns dados quantitativos resultantes de questionários aplicados são elencamos. 

Salientamos também que, além de aplicar questionários de maneira tradicional (em forma impressa), 
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utilizamos como instrumento de pesquisa a plataforma GOOGLE Forms®. Nesse sentido, destacamos 

a possibilidade apresentada pelo GOOGLE Forms®, para que o sujeito questionado responda ao 

questionário on-line, por meio de um link, sem a presença física do pesquisador/questionador, o que, 

certamente, agiliza essa etapa da pesquisa. 

No processo de elaboração de representações cartográficas utilizamos os softwares Sping® e 

PhilCarto®. Ressaltamos que esses são softwares de acesso livre e que, em razão de sua eficiência e 

gratuidade, constituem instrumentos de grande valor na construção do saber geográfico. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao longo da história, a instituição do ensino superior ocorreu de maneiras distintas nas Américas 

Portuguesa e Espanhola. A literatura correlata, sustenta que o desenvolvimento do ensino superior foi 

prioridade dos espanhóis em seu processo de colonização no continente americano, diferentemente do 

ocorrido no Brasil, sob domínio português.  

Em 1538, a primeira universidade das Américas, a Universidade Autônoma de Santo Domingo, 

onde hoje é a República Dominicana, foi fundada pelos espanhóis. O processo se expandiu e, logo “se 

constituiu uma extensa rede de instituições de ensino superior autônomas na América Espanhola” 

(LIMA, 20018, p. 69), o que demonstra o interesse da Espanha por desenvolver a educação superior em 

suas colônias (SAVIANI, 2010; SAMPAIO, 1991).  

No Brasil, contrastantemente, o ensino superior somente foi instituído mais de 250 anos depois, 

em 1792, quando da fundação da Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, no Rio de Janeiro, 

que oferecia cursos de engenharia.  Décadas depois, em 1808, após a mudança, às pressas, da corte 

portuguesa para o Rio de Janeiro, “outras faculdades isoladas surgiram pelo país, porém, uma instituição 

de caráter universitário só seria criada em 1909, a Universidade de Manaus” (SAMPAIO, 1990, p. 12 

apud LIMA, 2018, p. 71). 

Durante o século XX, como sustenta Lima (2018), apoiando-se em Saviani (2010) e Sampaio 

(1991) “as regulamentações do ensino superior no Brasil foram marcadas por movimentos antagônicos 

que não permitiram seu amplo desenvolvimento”. Dessa forma, “o ensino superior no Brasil avançou de 

forma demasiadamente lenta e se manteve restrito às classes dominantes da sociedade brasileira durante 

muito tempo” (LIMA, 2018, p. 25). 

A partir da década de 1980, foram fundadas muitas instituições públicas e privadas de ensino 

superior no país. Paralelamente, houve popularização dos cursos noturnos, e o número de estudantes no 

ensino superior cresceu consideravelmente (SAVIANI, 2010; SANTOS; CERQUEIRA, 2009, p. 2).  

No Mato Grosso do Sul e em Três Lagoas (Figura 1), entretanto, foi a partir da década de 1990, 

que foram criadas muitas instituições públicas e privadas de ensino superior, estabelecendo uma rede de 
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instituições de ensino superior que se interiorizou, deixando de ser exclusividade da capital Campo 

Grande (DIAS, 2016; LIMA, 2018). 

 
Figura 1 – Localização de Três Lagoas e de Mato Grosso do Sul. 

 
Fonte: LIMA, M. G., 2018. 

 

A partir da primeira década do século XXI, políticas públicas nacionais de acesso ao ensino 

superior foram estabelecidas no Brasil, por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), do 

Sistema de Seleção Unificada (SiSU) e, ainda, por meio de políticas de cotas raciais e sociais e de 

financiamento estudantil (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) e Programa 

Universidade para Todos (PROUNI)). 

Segundo levantamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), há, no Brasil atualmente, mais de 2.000 instituições de ensino superior (IES), que 

totalizam cerca de 8 milhões de estudantes (LIMA, 2018).  

Não obstante o grande número de estudantes universitários no Brasil, tornou-se um tema 

debatido em pesquisas de diferentes áreas do conhecimento, dentre eles, estudos a respeito de suas 

manifestações e práticas de lazer. Dentre os estudos de abrangência nacional já realizados, destacamos o 

Levantamento Nacional Universitário sobre Drogas (2010), que aponta que, entre os estudantes 

universitários brasileiros, as práticas de lazer têm sido muito relacionadas ao consumo de bebidas 

alcoólicas e a festas open bar (COUTRIM; CARIOCA; DOLCI, 2009).  
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As festas open bar recebem esse nome porque o sujeito que adquirir o convite da festa – 

geralmente uma pulseira (Figura 2) – tem direito a beber o quanto quiser das bebidas disponíveis, ou seja, 

o “bar está aberto”. 

 
Figura 2 – Pulseira/convite de festa open bar. 

 
Fonte: LIMA, M. G., 2018. 

 

Segundo dados do Levantamento Nacional Universitário sobre Drogas (2010), ao qual 

responderam estudantes universitários de 27 capitais do país, no período compreendido pelos 30 dias 

anteriores à pesquisa, o índice de consumo de bebidas alcoólicas foi de 66% entre os homens e de 55% 

entre as mulheres.  

Ao se considerarem os doze meses anteriores à pesquisa, 72% dos universitários em âmbito geral, 

independente do sexo, consumiram bebida alcoólica ao menos uma vez, o que representa mais de dois 

terços do total de estudantes questionados. 

 

Associações Atléticas Acadêmicas (A. A. A.s), Baterias e festas open bar 

Geralmente, as festas universitárias open bar são organizadas pelas Associações Atléticas 

Acadêmicas (A. A. A.s).  As A. A. A.s surgiram na década de 1930, a partir da criação de federações de 

esportes universitários, como a Federação Atlética de Estudantes (FAE), no Rio de Janeiro, e a Federação 

Universitária Paulista de Esportes (FUPE), em São Paulo. 

Não há dados quanto ao número total de A. A. A.s atualmente no Brasil, entretanto observações 

realizadas ao longo da pesquisa demonstram que as A. A. A.s estão estabelecidas nacionalmente. Embora 

promovam o lazer por meio de práticas esportivas, as A. A. A.s, na atualidade, têm sua imagem muito 

associada ao lazer por meio da realização de eventos e festas open bar e, por vezes, tornam-se figuras 

centrais na vida cotidiana de alguns estudantes (LIMA, 2018). 
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As A. A. A.s, geralmente, mantêm equipes de diferentes modalidades esportivas que disputam 

torneios. À parte disso, muitas A. A. A.s mantém uma ala musical de instrumentos de percussão, que se 

convencionou chamar de “bateria” (Figura 3). As baterias têm como principal função “animar” os jogos 

das equipes, porém, além disso, participam de competições específicas de baterias, competições que têm 

o nome de “desafios” (LIMA, 2018, p. 74).  

 
Figura 3 – Bateria universitária. 

 
Fonte: LIMA, M. G., 2018. 

 

Na atualidade, quase todas instituições de ensino superior brasileiras possuem uma A. A. A. que 

“representa todos os alunos de diferentes cursos”, ou “A. A. A.s que representam cada qual seu curso 

específico”, sendo vinculadas a uma ou mais ligas universitárias de esportes (LIMA, 2018, p. 75).  

As ligas universitárias de esportes são responsáveis pela organização de eventos chamados de 

“jogos”, que duram, geralmente, um fim de semana e/ou feriado prolongado. Quanto à composição das 

ligas universitárias de esportes, elas congregam A. A. A.s que não pertencem, necessariamente, ao mesmo 

estado, tampouco à mesma universidade. Em geral, “as composições são bastante flexíveis, o que 

favorece práticas de sociabilidade entre estudantes de diferentes universidades e diferentes estados 

durante os eventos” (LIMA, 2018, p. 76).  

Existem ligas que são compostas somente por A. A. A.s que representam diferentes campi da 

mesma universidade, como, por exemplo, a liga do evento “InterUnesp”, evento que ocorre desde 2001, 

e que reúne somente as A. A. A.s dos diferentes campi da Universidade Estadual Paulista – UNESP 

(LIMA, 2018, p. 46). Além disso, o InterUnesp é um evento itinerante, realizado cada ano em uma cidade 

diferente, que é escolhida após um criterioso processo, no qual são analisados vários aspectos, em 

especial, a qualidade dos equipamentos esportivos que vão receber as competições de diferentes 

modalidades esportivas. 

Por outro lado, existem ligas que são compostas por A. A. A.s que representam diferentes 

instituições de ensino superior públicas e privadas, sem se ater a limites estaduais. “Nesse sentido, 
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tomemos como exemplo o evento “Integração Universitária”, que é realizado pela A. A. A. da UNESP 

de Ilha Solteira” e que, em 2017, reuniu estudantes de A. A. A.s de instituições de ensino superior de 

outras seis cidades e de três estados diferentes (LIMA, 2018, p. 77).  

O evento Integração Universitária 2017 foi composto por A. A. A.s das seguintes 

universidades/faculdades (além da A. A. A. da UNESP de Ilha Solteira): UNESP Araçatuba/SP; 

Universidade Toledo - Presidente Prudente/SP; UFMS – Campo Grande/MS; UFMS – Três 

Lagoas/MS; UFG – Goiânia/GO; PUC – Goiânia/GO e Centro Universitário de Votuporanga – 

Votuporanga/SP. Na figura 4, temos a representação cartográfica da localização das cidades das 

instituições de ensino superior, cujas A. A. A.s participaram do evento Integração Universitária 2017. 

 
Figura 4 – Cidades das instituições de ensino superior, cujas A. A. A.s participaram do evento 

Integração Universitária 2017. 

 
Fonte: LIMA, M. G., 2018. 

 

Durante os jogos, além de competições esportivas, que ocorrem durante o dia, durante a noite, 

ocorrem festas open bar, que se apresentam como terreno fértil para a sociabilização entre os estudantes 

participantes, bem como para o exercício de sua territorialidade.  

A esse tipo de sociabilidade, damos o nome de “integração”, que de acordo com Lima (2018, p. 

77):  

É o termo utilizado por estudantes universitários para designar a forma de sociabilização que se 
baseia no ato de interagir com estudantes universitários de outros cursos, campi ou 
universidades, em um ambiente festivo de lazer, geralmente associado à festas open bar e 
competições esportivas, onde se estabelecem relações de conhecimento mútuo e amizade entre 
sujeitos que compartilham da condição de estudantes universitários em busca de diversão.  
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Nesse prisma, Turra Neto (2008) destaca a relevância dos “impulsos e propósitos” vinculados a 

práticas de sociabilidade entre os sujeitos jovens, sendo essas práticas “a base das sociedades humanas”, 

de acordo com o referido autor. 

O conceito de sociabilidade tem estado presente, constantemente, no âmbito dos debates sobre 

as territorialidades juvenis na atualidade, tendo como ponto de partida a noção de que a construção de 

redes de sociabilidade compreende dinâmicas múltiplas e que os sujeitos jovens valorizam muito o seu 

tempo livre e o lazer (PAIS, 2003; CARRANO, 2002, 2003; DAYRELL, 2005).  

O surgimento de laços de amizade e coleguismo, prática que torna o homem um ser social, é 

favorecido pela emersão de territórios, que têm origem em processos de apropriação do espaço aliados à 

construção identitária e cultural dos sujeitos (DAYRELL, 2005; TURRA NETO, 2008; SIMMEL, 1983). 

Esse convívio social, sua necessidade e sua capacidade recebem o nome de sociabilidade, sob 

argumentação teórica de Simmel (1983). 

Dessa forma, a sociabilidade é a materialização da interação de um sujeito com outros sujeitos, 

de forma “pura e espontânea”, “baseando-se na interação propriamente dita, que seria, metaforicamente, 

uma interação na qual a chama da relação reside no interesse em comum dos sujeitos de manter contato 

entre si” (TURRA NETO, 2008, p. 234; LIMA, 2018, p. 42). 

Atendo-nos ao exposto, compreendemos a sociabilidade como o instinto humano que desperta 

o interesse pela interação e pelo estabelecimento de relações que se “fazem e desfazem sob novas 

perspectivas e que surgem a partir de objetivos comuns” (LIMA, 2018, p. 42).  

Ao longo do ano, as A. A. A.s promovem festas e eventos com intuito de angariar fundos “para 

financiar despesas com treinamentos” das equipes e “viagens para competições” (LIMA, 2018, p. 77). 

Em algumas situações, o preparo das equipes esportivas é profissionalizado, com contratação de 

treinadores, fisioterapeutas e comissões técnicas (LIMA, 2018).  

Nesse prisma, Malagutti (2014, p. 3) afirma que, “os jogos organizados pelas A. A. As são 

realizados em conjunto com grandes festas “open bar”, organizadas por empresas particulares 

especializadas nesse tipo de evento”, com a participação de atrações musicais de renome nacional, sendo 

“a venda de convites uma importante renda para as A. A. A.s, além das tradicionais vendas de produtos 

(canecas, camisas, chaveiros, etc.) e a organização de eventos culturais” (MALAGUTTI, 2014, p. 3). 

Devemos destacar que há uma diferenciação entre eventos de diferentes ligas, tanto no que tange 

ao aspecto de excelência esportiva, quanto às atrações artísticas.  

Como destaca Lima (2018, p. 79): 

O evento Integração Universitária é um evento cujas competições esportivas não possuem nível 
de excelência, diferentemente das competições do evento InterUNESP, em que as disputas são 
acirradas e há rivalidade entre as diferentes A. A. A.s, principalmente entre a A. A. A. da UNESP 
de Bauru e a A. A. A. da UNESP de Presidente Prudente (...) no InterUNESP, os títulos de cada 
modalidade esportiva são, avidamente, disputados, e os ginásios e os estádios ficam lotados, 
principalmente nas finais de futebol, futsal e basquete. Assim, observa-se que essa identificação 
dos sujeitos relacionada à rivalidade entre os diferentes campi, é similar à de torcidas de times de 
futebol. Salientamos, ainda, o papel das baterias no apoio que prestam às equipes durante os 
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jogos. Outra diferença, entre eventos universitários de uma liga e outra, é quanto às atrações 
musicais. O InterUNESP, que é um evento que em 2017 realizou sua 17a edição e que conta 
com uma sólida estrutura financeira, apresenta artistas de renome e sucesso nacional, ao passo 
que os eventos menores, como a Integração Universitária, apresentam artistas mais modestos e 
menos conceituados, cujos cachês são menores e mais adequados ao orçamento. 

 
Nos últimos anos, tem-se notado frequentemente que, “os meios midiáticos levantam a hipótese 

de que esse tipo de festa incentiva o consumo de bebidas alcoólicas, entretanto essa hipótese só poderia 

ser confirmada com embasamento em dados que pudessem de fato confirmá-la” (LIMA, 2018, p. 77).  

De qualquer maneira, “podemos afirmar que, atualmente, há uma grande prevalência desse tipo 

de festa no âmbito do lazer universitário” e que “em Três Lagoas/MS, as festas open bar constituem-se 

como uma das principais opções de lazer entre os estudantes universitários” (LIMA, 2018, p. 78). 

 

Circuito universitário de lazer em Três Lagoas/MS 

Em Três Lagoas, os valores dos convites das festas open bar universitárias, geralmente, variam 

entre R$ 25,00 e R$ 30,00, em valores de primeiro lote. Posteriormente, são disponibilizados novos lotes 

de convites com valores que crescem gradualmente (LIMA, 2018, p. 80). Na UFMS/CPTL, além de uma 

A. A. A. que representa o câmpus como um todo, há outras A. A. A.s que representam cada qual seu 

curso. Dentre as A. A. A.s que mais constantemente organizam eventos e festas, destacamos as seguintes 

(Tabela 1): 

 

Tabela 1 – A. A. A.s da UFMS/CPTL que mais organizam festas e eventos 

A. A. A. Curso Nome popular da A. A. A. 
Associação Atlética 

Acadêmica 
Medicina Atlética Soberana 

Associação Atlética 
Acadêmica 

Engenharia de Produção Atlética XXV de Março 

Associação Atlética 
Acadêmica 

Enfermagem Atlética XX de Maio 

Associação Atlética 
Acadêmica 

Administração Atlética Capitalista 

Associação Atlética 
Acadêmica 

Direito Atlética Maníaca 

Fonte: LIMA, M. G., 2018. 

 

 

Em Três Lagoas, as A. A. A.s da UFMS/CPTL dão nomes sugestivos às festas que organizam, 

como: “Administralando” e “CarnaMed” (Figura 5). 

Essa prática “sugere uma estratégia de marketing focada em explicitar que o sujeito participante 

terá o livre acesso às bebidas alcoólicas, podendo se embriagar, se assim desejar”, além de fazer um 

sugestivo trocadilho com o nome do curso, como pontua Lima (2018, p. 81). 
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Figura 5 – Fôlderes das festas “Administralando e “CarnaMed”. 

 
Fonte: LIMA, M. G., 2018. 

 

Outro aspecto notável é no que se refere à espacialização das festas open bar organizadas pelas 

A. A. A.s da UFMS/CPTL. Essas festas são realizadas em diversos lugares, não se limitam a um único 

lugar da cidade de Três Lagoas, sendo os principais: a Estância Papillon, a Estância JS, a Mansão Bás, a 

Vincian Music Hall e a Arena Müller. Na Figura 6, conferimos a representação cartográfica dos locais 

citados 

 

Figura 6 – Localização dos lugares que recebem festas open bar com frequência. 

 
Fonte: LIMA, M. G., 2018. 

 

A frequência com que festas são realizadas nos lugares citados é percebida pelos estudantes da 

UFMS/CPTL, que já se encontram condicionados a frequentar festas nesses lugares. Podemos 

compreender, dessa maneira, que os estudantes da UFMS/CPTL, a partir de sua identidade em comum 

–como estudantes universitários – e de suas práticas de lazer compartilhadas, “tornam-se agentes 

produtores do espaço – no caso o espaço de seu lazer, as festas open bar – imprimindo-lhe a sua 

territorialidade” (LIMA, 2018, p. 97). 
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A partir desse pressuposto, compreende-se que a territorialidade comumente se caracteriza por 

uma relação com valores simbólicos, bem como culturais, que aparecem nas relações que os sujeitos 

desenvolvem no território. Com o mesmo propósito, Reis (2012) afirma que “podemos inferir que 

territorialidade configura-se sempre como uma relação baseada, entre outros atributos, em valores 

simbólicos e/ou culturais”, nas relações e ações “que os indivíduos desenvolvem no território, criando 

assim um referencial simbólico com o lugar em questão, são ações que constituem a territorialidade de 

um grupo em relação ao seu território” (p. 14).  

Salientamos, ainda, que o território não é e tampouco necessita ser fixo, ou organizado em 

contiguidade. O território que aqui analisamos é calcado em sua dimensão simbólico-cultural advinda de 

processos de apropriação do espaço (HAESBAERT, 2009). Nesse prisma, o referido autor afirma que 

“o território deve ser visto na perspectiva não apenas de um domínio ou controle politicamente 

estruturado”, mas também sob perspectiva de “uma apropriação que incorpora uma dimensão simbólica, 

identitária e, por que não dizer, dependendo do grupo ou classe social a que estivermos nos referindo, 

afetiva” (HAESBAERT, 2009, p. 41). 

A partir de uma identidade em comum, originam-se territórios em rede, “isso é, [organizados] 

por meio de vários pontos dispersos que se complementam, constituindo o que também se chama 

circuito” (LIMA, 2018, p. 83). 

Quanto aos circuitos, Turra Neto (2008) baseado em Magnani (2005) defende que:  

Com relação a circuito, trata-se de uma categoria que descreve o exercício de uma prática ou a 
oferta de determinado serviço por meio de estabelecimentos, equipamentos e espaços que não 
mantém entre si uma relação de contiguidade espacial; ele é reconhecido em seu conjunto pelos 
usuários habituais, por conseguinte, o exercício da sociabilidade por meio de encontros, 
comunicação, manejo de códigos –, porém de forma mais independente com relação ao espaço, 
sem se ater à contiguidade (TURRA NETO, 2008, p. 475).  
 

Já em relação a território em rede, Corrêa (2005, p. 93) afirma que “é um produto social, 

historicamente contextualizado, cujo papel crucial é o de, por meio das interações sociais especializadas, 

articular toda a sociedade numa dada porção do espaço, garantindo sua existência e reprodução” 

Nesse prisma, Salgueiro (1998, p. 43) sustenta que:  

Para muitos indivíduos o espaço de ação não é mais definido pela continuidade territorial; 
frequentam uma série de lugares, pontos que apenas as práticas de cada um unificam e dão 
sentido como conjunto. Efetivamente cada vez mais os espaços de ação dos indivíduos são 
formados por pontos distantes uns dos outros ligados por processos sociais, pelos padrões de 

vida social organizada em e por meio de determinados locais. 
 

Tratando da construção da identidade dos estudantes universitários, destacamos que as A. A. A.s 

comercializam “produtos providos de simbolismo com seus logotipos e nomes, que os integrantes das 

A. A. A.s e alunos dos cursos utilizam” (LIMA, 2018, p. 93).  

Hall (2001, p. 53) afirma que os simbolismos relacionados à identidade são constituídos 

justamente por objetos que explicitam o sujeito como pertencente a um ou outro grupo, ou categoria 
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social, estando nessa relação inserida a condição de pertencimento, que é um fator determinante na 

identificação do sujeito com seus pares.  

Temos como exemplos de produtos providos de simbolismo produzidos pelas A. A. A.s: jaqueta, 

boné, blusa de moletom e gorro da A. A. A. do curso de medicina e bonés da A. A. A. do curso de Direito 

(Figura 7). 

 
Figura 7 – Produtos providos de simbolismo das A. A. A.s da UFMS/CPTL. 

 
Fonte: LIMA, M. G., 2018. 

 

Outra característica identitária das A. A. A.s é expressa por meio de coquetéis alcoólicos, à base 

de cachaça ou vodca, que são servidos nas festas e que levam nomes sugestivos, que quase não deixam 

dúvida em relação de qual A. A. A. se trata, como: “Pecado Capital” da A. A. A. do curso de 

Administração e “Seringa Infernal” da A. A. A. do curso de Enfermagem (LIMA, 2018, p. 104). 

Em relação à periodicidade, foi observado que as festas open bar cujas organizadoras são as A. 

A. A.s da UFMS/CPTL ocorrem durante todo o ano letivo, embora sejam mais frequentes nos inícios e 

finais de semestres.  

Quanto a essa periodicidade, um aluno do curso de Direito e membro da A. A. A. de seu curso 

afirma que:  

No começo do semestre, está todo mundo de boa ainda porque não começaram as provas, ai dá 
pra sair de boa, não tem que estudar ainda. Por isso que tem mais festas nas duas primeiras 
semanas de volta as aulas. Tem vezes que chega a ter duas no mesmo dia, tá (sic) todo mundo 
suave ainda. Só alegria. No fim do semestre, é aquela alegria por ter passado em tudo, mano. 
Menos pra quem tem que fazer prova substitutiva porque não tirou nota. E no fim do semestre, 
é outro período que rola bastantes festas. A gente não tem certeza absoluta mas acha que, mano, 
fim de semestre bem melhor pra sair pra festa do que no meio, né? Tem que saber estudar e 
festar [risos] (ESTUDANTE DE DIREITO, 2017). 
 

 Em relação a essa dinâmica, Lima (2018) sustenta que: 

No período de volta às aulas do primeiro semestre, o câmpus recebe grande número de 
estudantes recém-admitidos à UFMS, os chamados “bixos” e “bixetes” (termo que designa 
alunos do primeiro ano de qualquer curso, tem o mesmo significado que calouro(a)). Os bixos e 
bixetes, recém-inseridos no contexto universitário passam a estabelecer novas conexões e redes 
de sociabilidade. Nesse sentido, as festas se constituem como instrumento de integração e 
construção de relações sociais com os outros estudantes (p. 108). 
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Assim, ir às festas é um instrumento de integração e construção de relações sociais com os outros 

estudantes, bixos, bixetes ou veteranos, em horário de não trabalho/estudo.  

Nota-se, dessa maneira, que é muito relevantes o papel das A. A. A.s no estabelecimento e 

manutenção de uma territorialidade universitária, que engloba aspectos identitários e simbolismos, bem 

como práticas de lazer.  

Não entramos no mérito sobre haver, ou não, abuso de bebidas alcoólicas nas festas open bar, 

pois tal hipótese somente poderia ser levantada e confirmada com base em dados concretos.  

Aplicamos, entretanto, questionário, que nos forneceu dados quantitativos quanto à constância 

com que os estudantes universitários da UFMS/CPTL frequentam festas open bar promovidas por A. 

A. A.s da referida instituição de ensino superior, bem como a prevalência de consumo de bebidas 

alcoólicas entre eles. 

Questionário e representações gráficas 

O questionário foi respondido por 50 estudantes dos seguintes cursos da UFMS/CPTL: 

Engenharia de Produção, Sistema de Informações, Matemática, Medicina, Enfermagem, Biologia, 

Geografia, História, Letras, Direito, Pedagogia e Ciências Contábeis. Em relação à idade, os questionados 

tem entre 18 e 27 anos e a faixa etária predominante é entre 20 e 22 anos, 64% dos estudantes 

questionados estão inseridos nesse intervalo etário de dois anos (Figura 8). 

 
Figura 8 – Idade dos estudantes questionados. 

 
Fonte: LIMA, M. G., 2018. 

 

 

Quando questionados se estiveram em alguma festa realizada por alguma das A. A. A.s da 

UFMS/CPTL nos 30 dias anteriores à pesquisa, 58% responderam “SIM” e 42% responderam “NÃO” 

(Figura 9). 
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Figura 9 – Porcentagem de estudantes que foi a alguma festa open bar. 

 
Fonte: LIMA, M. G., 2018. 

 

Observamos que a porcentagem de estudantes questionados que foram a alguma festa open bar 

aumenta ao se considerar o período de 12 meses anteriores à pesquisa. De acordo com os dados 

levantados, a maioria dos estudantes questionados foi a alguma festa open bar realizada por alguma A. 

A. A.s no último ano, embora não necessariamente o tenham feito no último mês.  

A diferença entre os que foram a alguma festa nos últimos 30 dias e os que foram a alguma festa 

nos últimos 12 meses é de 28 pontos percentuais. Dentre os 50 estudantes que responderam o 

questionário, 86% afirmaram ter ido ao menos a uma festa realizada por alguma das A. A. A.s no último 

ano, ao passo que 14% não o fizeram. 

Quando questionados se consumiram bebida alcoólica alguma vez no período de 30 dias 

anteriores à pesquisa, 80% dos estudantes responderam “SIM” e 20% responderam “NÃO”, como 

podemos observar na Figura 10. 

 

Figura 10 – Estudantes questionados que foram a alguma festa open bar realizada por alguma 
das A. A. A.s nos últimos 12 meses. 

 
Elaboração: LIMA, M. G., 2017. 
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Ao se considerar os 12 meses anteriores à pesquisa, observamos que a porcentagem de estudantes 

que consumiram bebidas alcoólicas aumenta. De acordo com os dados levantados, 90% dos estudantes 

questionados consumiram bebida alcoólica ao menos uma vez ao longo do último ano, o que demonstra 

que a maioria dos estudantes não são abstêmios. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O diálogo entre a Geografia e outras ciências humanas permite que façamos exercícios de reflexão 

a respeito de fenômenos sociais e sua espacialização ao longo do tempo. Assim, é primordial a 

compreensão dos processos inerentes à apropriação e (re)produção do espaço. 

Partindo da noção moderna de lazer, fenômeno que teve origem nas sociedades industriais, 

acessamos um dos principais conceitos da Geografia, o território. Território aqui compreendido não da 

maneira política tradicional ratzeliana, mas sim sob perspectiva simbólico-cultural (HAESBAERT, 2009), 

“a qual é inerente à construção identitária dos sujeitos no processo precedente de apropriação e produção 

do espaço” (LIMA, 2018 p. 158).  

Concluímos que, na atualidade, entre os estudantes da UFMS/CPTL, o lazer está atrelado a festas 

open bar organizadas pelas A. A. A.s. Essa condição, entretanto, é uma tendência que tem se observado 

entre estudantes universitários nacionalmente na última década, não sendo exclusiva de Três Lagoas.  

Pesquisas anteriormente realizadas e que compõem o aporte bibliográfico do presente artigo 

apontam que, entre os estudantes universitários brasileiros, há grande prevalência de consumo de bebidas 

alcoólicas em seus momentos de lazer, hipótese que confirmamos em Três Lagoas, de acordo com dados 

levantados por meio de questionário aplicado aos estudantes da UFMS/CPTL.  

Constatamos, ainda, que o processo de construção identitária dos estudantes universitários e a 

expressão de sua territorialidade, partem da condição compartilhada de estudantes universitários, o que 

favorece as chamadas práticas de “integração”, que é a sociabilidade de estudantes universitários 

materializada em ambiente festivo no qual se encontram outros sujeitos que também são estudantes 

universitários. 

Concluímos, ainda, que a identidade de estudantes universitários é (re)afirmada/exteriorizada pela 

posse de objetos providos de valor simbólico, como roupas e acessórios que lhes diferenciam de outros 

grupos sociais. Acrescentamos ainda, que sua territorialidade é delineada pela forma como demonstram 

apego ao seu território e às relações sociais intrínsecas desenvolvidas em seus momentos de lazer. 
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INTRODUÇÃO 

A geografia procura estudar a religião, sobretudo pela necessidade que o geógrafo tem em buscar 

entender e explicar os motivos pelos quais o ser humano atribui significados a lugares do espaço 

geográfico como sagrados. O sentimento religioso é algo que sempre esteve incorporado no cotidiano 

do ser humano e, pela necessidade de procurar esclarecimentos para ocorrências consideradas 

sobrenaturais, as pessoas buscam justificar o que não conseguem dominar. Essa necessidade 

proporcionou ao homem a procura pela exteriorização de suas crenças através de símbolos e o anseio de 

conceber e atribuir determinados espaços como sagrados.  

Desde os tempos remotos o ser humano tentou conectar-se com a divindade por razões diversas. 

Seja pela não aceitação na sua materialidade efêmera, a saber da ruptura entre a existência terrena e 

dimensões sobrenaturais; seja buscando a compreensão da vida na terra, posto a sua imperfeição 

existencial ou a criação do mundo externo, que o torna exíguo diante da grandeza do universo, irracional 

do ponto de vista humano; seja pelo bálsamo oferecido pela crença em um ser superior que rege a 

humanidade e determina os acontecimentos que fogem à logicidade humana. A religião é uma expressão 

tipicamente humana, e entende-la permite a compreensão de suas manifestações enquanto um sistema 

cultural, visto que a aceitação ao Divino pode conduzir a identidade de um povo, sendo expressas 

mediante símbolos e ritos diversos. 

Desta forma, tendo em vista a construção sociocultural da população de uma pequena vila no 

interior da Bahia, sendo a fé um importante elemento na constituição urbana e cultural, este trabalho tem 

por objetivo investigar a contribuição da religiosidade na construção da cidade de Serrolândia-BA; 

analisando, sob uma perspectiva geográfica as relações do homem com o sagrado e a construção religiosa 

na sociedade, bem como, perceber a influência que a religiosidade trouxe na formação cultural da 

população serrolandense, visto que “não há no mundo uma fé nua, como mera religião. Logo que ela diz 
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ao homem quem é ele e como deve começar o ser humano, a fé cria cultura, é cultura.” (Ratzinger, 2007, 

p.07).  

Segundo a história que caracteriza a formação de Serrolândia, o sentimento religioso conduziu os 

primeiros habitantes a sacralizarem um espaço comum (um morro) pelo fato de remeter ao Manto de 

Nossa Senhora3. Neste sentido, procura-se entender o papel da religiosidade na construção da localidade 

e na identidade da população, visto que foi através da fé do povo que a localidade começou a ser habitada, 

passando a se desenvolver. 

 A dimensão teórico-conceitual da presente proposta de análise se refere à explicação do por que 

a fé leva o homem a repensar as dimensões específicas entre si e o ambiente a sua volta, redimensionando 

concretamente as suas ações no espaço urbano, produzindo, a partir da fé, a cultura, logo que ela diz ao 

homem quem ele é, como agir e como deve se inserir no espaço em que vive. Para isso, são apresentadas 

discussões acerca do espaço, percepção e a materialização do sagrado no espaço urbano, traçando um 

elo entre as visões sobre o mundo concebido e o mundo percebido subjetivo com o espaço urbano 

concreto, para assim compreender as relações dos aspectos teóricos com o lócus do trabalho, que se 

desenvolve a partir do município de Serrolândia, que como mencionado, nasceu à sombra da cruz. 

É apresentada também, uma contextualização acerca das relações entre a Geografia e a Religião, 

trazendo fundamentações em torno da crença no sagrado e a influência que os mistérios sobrenaturais 

desempenham no comportamento e na subjetividade humana.  

Assim, busca-se explicitar como a religião pode ser um meio de entendimento das configurações 

espaciais de um lugar, demonstrando que as manifestações do sagrado são elementos presentes nos 

espaços urbanos e contribuem para a formação dos mesmos, pois, por mais que o sentimento religioso 

se aparte da vivência do homem, sua história está intimamente vinculada às experiências sagradas através 

da sua cultura.  

 

Materiais e Métodos 

Em seus estudos sobre o sagrado e o urbano, Rosendahl (1999) classifica duas tendências 

interpretativas para a explicação da origem das cidades. Na primeira, a religião tem importância 

fundamental para a explicação dessa tendência, se referindo aos antigos santuários paleolíticos como 

fundamento base para o desenvolvimento das cidades.  Os teóricos Eliade (1962), Coulanges (1988), 

Mumford (1991), Tuan (1980) e outros, se orientam nessas vertentes. Já a segunda tendência valoriza os 

aspectos técnicos e econômicos para a gênese e evolução das cidades. Gordon Childe (1974), Sjoberg 

(1960), Harvey (1980), Singer (1976) e outros compartilham dessas ideias para a compreensão da criação 

das cidades. (ROSENDAHL, 1999). 

 
3 O Morro (Monte Serrote) é tido como referência primordial do município de Serrolândia, pois foi a partir dele que surgiram 
as primeiras habitações. 
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A organização urbana de uma cidade é derivada de diversas motivações: podendo ser a partir 

do contexto físico e climático da localidade, onde as primeiras habitações se reúnem em torno desse 

condicionante; pode ser a partir de uma organização social e política com interesses afins; e dentre outros 

motivos, pode ser através do imaginário, das simbologias que aquele ambiente oferece. Na compreensão 

do espaço urbano e espaço sagrado, o templo pode servir de um forte elo entre a cidade e religião. Os 

homens chegam a esses centros motivados pelo estímulo espiritual. É a busca pelo encontro de uma vida 

com paz, visando à salvação ou uma proteção divina, como expressão específica do homem. A ocupação 

dos santuários nos primeiros núcleos de povoamentos é reconhecida por ambas as vertentes de 

pesquisadores. (Rosendahl, 1999) 

Assim, para se chegar a uma melhor compreensão do estudo do espaço urbano, compreende-se 

necessário conceituar o espaço e a percepção enquanto categorias de análise para a teorização e empiria 

do trabalho, visto que para a compreensão dos aspectos religiosos na sociedade, faz-se necessário utilizar 

do método fenomenológico, uma vez que este abarca a possibilidade de tentar responder sobre o papel 

da religião nas ações humanas e como ela pode ser um importante condicionante no ordenamento urbano 

e nos aspectos materiais da cidade.  

A percepção se justifica pelo fato da mesma apresentar formas de conhecimento baseadas na 

vivência, na subjetividade, na noção, como tentativa de compreensão da realidade. Logo, para considerar 

o sujeito como pertencente ao espaço, constata-se que o mundo vivido e a subjetividade são fatores 

relevantes para a apreensão deste nos estudos geográficos. 

No campo fenomenológico, o espaço passou a ser um objeto extremamente relevante para a 

pesquisa geográfica, visto que este está estritamente ligado à percepção do sujeito. Da mesma forma, o 

homem enquanto sujeito, mantém relações com os objetos e com outros indivíduos na representação do 

espaço. Segundo Silva (2013), os métodos de investigação convencionais se orientam somente a partir do 

ponto de vista concreto e objetivo do espaço. Entretanto, os seres humanos tem uma natureza dualista, 

isto é, se orientam por outras perspectivas, devendo ser levado em conta também as visões subjetivas 

sobre o mundo concebido e do mundo percebido. 

 Assim, o estudo da percepção se tornou um campo favorável para estudar o espaço e a religião, 

a partir de sua interação com os fenômenos que nele se inserem, uma vez que o espaço está relacionado 

com as visões e a percepção que o sujeito tem sobre ele. 

Valendo-se dessa configuração fenomenológica, compreende-se ser possível o enlaçamento dos 

aspectos geográficos com o mundo dos sentidos, ou seja, visualizar a religião como algo que perpassa o 

visível e o palpável, pois é uma manifestação que surge de dentro e, a partir dos sentimentos interiores, 

são exteriorizados de diversas maneiras no espaço. Assim, descrevemos essas espacialidades culminadas 

pela essência interior, oriunda da fé religiosa, por meio das fundamentações fenomenológicas.  

Para contextualizar os estudos teóricos com a pesquisa empírica sobre as formações identitárias 

e a construção e desenvolvimento da cidade de Serrolândia, foram utilizadas fontes compostas por 
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análises bibliográficas, para estabelecer uma relação entre o objeto de estudo e as teorias utilizadas no 

decorrer do trabalho, como a fenomenologia da religião e o espaço sagrado, visto que compreender os 

aspectos religiosos é “olhar de perto e de dentro”, como orienta o antropólogo Magnani (2002, p.19), 

isso é olhar para “o espaço vivo”.  

 

Resultados e Discussão 

Religião e Geografia são conhecimentos humanos distintos, mas se configuram como saberes 

carregados de singularidades e relações, atuando de diversas formas na vida humana. Ambas operam de 

diferentes modos no espaço: seja através da normatização da religião em relação aos homens (no espaço), 

seja pelo saber que a ciência geográfica possibilita através dos modos de atuação nesse espaço. Os lugares 

de ação dos dois saberes se referem aos campos culturais, políticos, sociais, econômicos, etc. Assim, 

torna-se importante compreender as relações entre Geografia e Religião, visto que ambas operam no 

espaço geográfico e, a partir da percepção e interação humana, são atribuídas diferentes significações 

sobre o espaço. 

 

A Geografia da Religião e as expressões simbólicas na manifestação do sagrado: algumas 

considerações 

Para discutir sobre o papel da religião, algumas questões devem ser postas para tentar 

compreender o fenômeno religioso: primeiramente é possível dizer que a religião se constitui como um 

fenômeno individual, único, particular? Ou é um fenômeno inerente à vida do homem? Entre tantos 

motivos que remontam o início das experiências religiosas mais elementares, é válido dizer que o homem, 

em toda a sua existência, é naturalmente religioso, sendo um fenômeno que sempre esteve incorporado 

à vida. Ainda, pode-se afirmar que, na história da humanidade, nunca existiu uma só cultura na qual o 

homem não tenha sido religioso. 

É comum a percepção secular de que o homem atual está ausente das sensibilidades religiosas 

por não acreditarem intimamente em um ser divino que transcende a consciência humana. No entanto, 

essa experiência religiosa entre o homem e o sagrado é algo profundamente humano, ainda que sentido 

e expresso com intensidades diferentes. Eliade (2001), em seus estudos, aponta que as antigas civilizações 

tinham a predisposição a viver em uma realidade mais íntima com a sacralidade. Contudo, ainda que hoje 

a essencialidade da crença metafísica esteja relativizada, onde há cultura humana, existe nela o sentimento 

religioso, pois até mesmo o homem descrente leva em sua identidade as marcas da religiosidade de um 

povo que crê na divindade. Afinal, “o homem profano, queira ou não, conserva ainda os vestígios do 

comportamento do homem religioso [...]. Faça o que fizer, é um herdeiro. Não pode abolir 

definitivamente seu passado, porque ele próprio é produto desse passado” (ELIADE, 2001, p. 211).  

A geografia da religião, por sua vez, é um ramo que nasce com o intuito de elucidar as possíveis 

transformações sociais e culturais que concebem uma sociedade composta por representações, vivências 
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e simbolismos.  Seu estudo confere a pluralidade religiosa dos indivíduos no espaço geográfico a partir 

do espaço simbólico, e demonstra o papel do sagrado na organização espacial.  Segundo Gil Filho: 

 

O homem no seu processo de adaptação com o meio marca a terra a partir de seu pensamento 
atribuindo sentido às realidades naturais e sobrenaturais. Deste modo o homo faber sapiens 
torna-se o homo religiosus. Em razão deste aspecto é necessário que uma parte da Geografia 
Humana estude o homem sob a influência da religião, ou seja, uma Geografia das Religiões. (GIL 
FILHO, 2007, p.208). 

 

Desta forma, é importante o estudo entre Geografia e Religião, visto que essa relação é 

profundamente ativa e dinâmica, já que o ser humano confere diferentes significações sobre o espaço. 

Os atos do homem refletem um modo de pensar, sobretudo na busca por um sentido para este mundo. 

Do mesmo modo, as ações religiosas compartilham de questões geográficas, como as maneiras e 

estratégias de dispersão de sua fé ou as territorialidades exercidas por certas Instituições (GIL FILHO, 

2006) Assim, a Geografia da Religião busca aprofundar as compreensões do fenômeno religioso na 

dinâmica espacial.  

Rosendahl (1996) aponta que a experiência da religião e da fé, através de uma análise geográfica, 

é particularmente importante pelo tempo e espaço em que ela ocorre ao se pensar sobre a ação 

missionária de expansão de ideias e de subordinações simbólicas. Segundo a autora “o estudo geográfico 

da religião dá a razão humana (...) uma vez que a geografia e a religião se encontram através da dimensão 

espacial, uma analisa o espaço e a outra, como fenômeno cultural, ocorre espacialmente.” 

(ROSENDAHL, 1996, p. 11) 

Ainda assim, a Geografia da Religião foi esporadicamente explorada, principalmente ao 

fazermos uma analogia com outros campos de estudo como o urbano, rural, território, etc. Santos (2002) 

analisa tardio o desenvolvimento da religião no campo geográfico, bem como sua marginalização e 

desinteresse por parte de alguns autores, visto que a Geografia Tradicional rotulava como alienação toda 

e qualquer relação afetiva ou simbólica do homem com a natureza, e a Geografia Marxista negava o 

conhecimento subjetivo e negligenciava os estudos das religiões no espaço social. 

 

Na história do pensamento geográfico, o tema da religião foi relativamente marginalizado. Por 
um lado, a Geografia Tradicional, sob a forte influência do positivismo geográfico, foi 
responsável, em parte, pelo desinteresse dos geógrafos – salvo raras exceções – em relação ao 
fenômeno religioso. Por outro lado, a Geografia Marxista negligenciou a dimensão geográfica 
das religiões no espaço social. (ROSENDAHL, 1996, p.23) 

 
O espaço da religião é parte integrante do espaço geográfico e social, uma vez que a religião abrange 

categorias geográficas, como, por exemplo, a população e o território. Assim, no contexto do espaço 

geográfico imbricam-se e articulam-se múltiplos espaços sociais, podendo ser demarcado e articulado por 

diferentes formas culturais. Diante disso, o espaço da religião pode ser aplicado como espaço visível  e espaço 

invisível, sendo o primeiro referenciado por lugares sagrados, como igrejas, terreiros, sinagogas, mesquitas, 



 

 
667 

etc., e o segundo referindo-se à subjetividade, ao imaginário, às concepções de céu, inferno, o lugar onde 

está o “além” ou o “mundo espiritual”. (SANTOS, 2002).  

Ao plano visível, as pessoas procuram tais locais com o objetivo de firmarem ou evocarem sua 

crença em coletividade. Quando a vida coletiva alcança certo grau de intensidade, o homem transforma 

o meio em que o cerca em decorrência da manifestação religiosa firmada no local e, assim, os espaços de 

representações simbólicas da religiosidade, de alguma forma, vão ocupando os espaços materiais no 

espaço urbano. Desta forma, o espaço pode ser articulado através de uma dimensão simbólica e cultural 

atribuída por grupos sociais. Logo, torna-se necessário estudar essa relação entre religião, simbolismo e 

espaço para analisar a relevância da religião e a apropriação com o simbolismo no lugar de vivência, visto 

que a religião pode ser vista a partir da perspectiva de um conhecimento (simbólico) que gera ação e 

transformação no espaço.  

Nesse contexto, compreende-se que o componente primordial da religião é o sagrado, visto que a 

experiência religiosa vem da percepção da presença do sagrado, a partir dos mistérios que preconizam a 

sua existência. O estudo da fenomenologia das religiões revela que o homem percebe a transcendência 

de um ser que está acima de si. Cada religião se alicerça em uma experiência específica com o sagrado, 

sabendo-se que essa experiência é tomada por mistérios e fascínios. Tal realidade é repleta de mistérios 

porque está carregada de simbolismo.  

Quando o devoto se impregna de sensações e devoções diante de cruzes, monumentos sagrados, 

expressões internas/externas (como danças, manifestações e incorporações de deuses, - caso de religiões 

politeístas -, manifestações da natureza – como o sol, os trovões, chuvas, etc), cada expressão religiosa 

citada, dentre tantas outras, simboliza a grandeza, a beleza, a potência divina.  

O simbolismo é aquilo que o objeto significa, e não objeto em si; uma cruz, ou uma flor, por 

exemplo, não apresenta o Deus transcendente presente e íntimo no elemento, mas as suas profundas 

significações elevam o devoto à veneração daquilo que simboliza a sua crença. É uma lembrança da qual 

o homem consegue dirigir-se por remeter ao verdadeiro objeto de veneração. O símbolo, neste caso, não 

consiste necessariamente num objeto estático, pois os mistérios – incompreensíveis e invisíveis – 

carregam consigo o fascínio e a representação transcendente, que limita o homem a um ser pequeno – 

aqui se refere às sensações - diante da magnificência de algo maior que a si mesmo.  

Esse sentimento se define enquanto transcendência ontológica, de modo que o objeto da religião 

é superior, maior, grandioso e mais potente que o homem. Parise (no prelo apud Otto 1985) explica que 

“essa superioridade é apreendida na experiência do ‘Tremendum’. Frente à ‘majestas’ do mistério, o homem 

se sente um puro ‘nada’, sente a necessidade de inclinar-se, sente o temor reverencial”. O símbolo 

religioso neste caso está presente no mistério que o caracteriza e gera sentimentos e reverência ao devoto; 

é o sinal que conduz a atenção ao Mistério Divino.  

O sagrado não se define estaticamente, de modo que sua conceituação ou percepção variam de 

acordo com a dimensão imposta por pessoas ou grupos, que é eminente de uma divindade externa à 
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natureza humana, a seres superiores, ou a objetos, causalidades, ou deuses, ou mitos, posto que as crenças 

não se constituem de forma homogênea nas partes do mundo. Portanto, se define enquanto um mistério, 

uma vez que este não está no mesmo nível de coisas palpáveis e compreensíveis do ponto de vista 

racional. A sacralidade do indivíduo não é captada pela logicidade nem pelo intelecto, mas pelo 

sentimento religioso que, às vezes dotado de hierofania4, inerente do homo religiosus, faz com que alguns 

fenômenos sobrenaturais sejam concebidos pelo devoto como expressão mística de um mandato ou 

ordem divina.  

Segundo Gil Filho (2012), cabe asseverar que as artes, a linguagem, os mitos e a religião exercem 

uma ordenação do mundo que escapam à lógica conceitual preestabelecida. Desta maneira, os estudos 

das experiências religiosas devem se atentar para especificidade dessa área da vida humana que opera por 

uma “lógica” própria, isto é, cria-se sua orientação no mundo de modo a não precisar necessariamente 

obedecer às normas e condições de ética da natureza.  

No entanto, em grande medida o sagrado é confundido com a religião, já que aquele, é objeto 

deste. Ou seja, cada experiência religiosa implica a percepção do sagrado, isto é, a religião se desenvolve 

em torno das coisas sagradas. Eliade (2001) salienta as especificidades dos espaços sagrados, sendo estes 

heterogêneos em suas representações simbólicas. “Para o homem religioso, o espaço não é homogêneo: 

o espaço apresenta roturas, quebras; há porções de espaço qualitativamente diferentes das outras” 

(ELIADE, 2001, p.25). Segundo Rosendahl: 

 
[...] um campo de forças e de valores que eleva o homem religioso acima de si mesmo, que o 
transporta para um meio distinto daquele no qual transcorre sua existência. É por meio dos 
símbolos, dos mitos e dos ritos que o sagrado exerce sua função de mediação entre o homem e 
a divindade. E é o espaço sagrado, enquanto expressão do sagrado, que possibilita ao homem 
entrar em contato com a realidade transcendente chamada deuses, nas religiões politeístas, e 
Deus, nas monoteístas.(ROSENDAHL, 2001, p.30). 

 

A autora examina a religiosidade como meio pelo qual o homem se despoja de si, em sua 

finidade interior, para se entregar àquele que é eminentemente superior. O homem religioso se eleva 

àquele que sua razão desconhece, embora seus sentimentos subjetivos o coloquem a uma magnificência 

acima de si mesmo. É uma crença, portanto, no poderio e divindade de um ser que fascina pelos mistérios, 

e que são, em sua essência, intimamente valorosos. 

Da mesma forma, o sagrado se encontra em um âmbito superior, inalcançável ao homem, mas 

que lhe confere valor sobre a vida, sobre seu Ser. Eliade (2001, p.116) afirma que “não se deve esquecer 

que, para o homem religioso, a sacralidade é uma manifestação completa do Ser”.  Assim, o sagrado é, 

para o homem, a completa vivacidade e impulso para o seu Eu, pois o homem religioso é sedento do Ser. 

Nesta perspectiva, a fé é cultura, já que a religião transforma homem, na busca pelo Ser, que se molda 

aos desejos divinos – a si e a sociedade. A fé, portanto, se desenvolve enquanto cultura, pois fé é cultura. 

 
4 “A manifestação do sagrado num objeto qualquer.” (ROSENDAHL, 1996, p. 27). 
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Neste sentido, o sagrado é uma categoria importante na cultura, logo que ela diz ao homem quem ele é, 

como agir e como deve se inserir no espaço em que vive. 

 

“A fé cria cultura, a fé é cultura”: o papel do sagrado no desenvolvimento urbano de Serrolândia-

BA 

Aplicando os estudos das dimensões espaciais e urbanas e suas definições à origem da cidade de 

Serrolândia, partimos desde a colonização do Brasil, país que “nasceu à sombra da cruz”, com a gênese 

e desenvolvimento do município, relacionando os aspectos geográficos com o mundo dos sentidos, isto 

é, visualizando a religião como algo que perpassa o visível e o palpável, pois é uma manifestação que 

surge de dentro e, a partir dos sentimentos interiores, são exteriorizados de diversas maneiras no espaço. 

Assim, descrevermos essas espacialidades culminadas pela essência interior para explicar os fenômenos 

ocorridos em Serrolândia, cidade que também nasceu à sombra da cruz. 

No Brasil, o catolicismo foi introduzido pelos portugueses, visto que os colonizadores ao 

chegarem às terras brasileiras erguiam uma cruz como meio de propagar o cristianismo e darem 

continuidade à sua fé, perpetuando assim, a religião Cristã como principal segmento adotado no território 

brasileiro. Mary Del Priore (1997) ratifica ao citar que o Brasil nasceu à sombra da cruz, posto que a coroa 

Portuguesa utilizou a religião como um forte instrumento em seu projeto colonizador.  

O processo de ocupação foi feito através de diferentes contextos, fazendo com que o catolicismo 

no Brasil adquirisse características próprias, que diferiam do catolicismo europeu. Segundo Rosendahl 

(1999), uma das características básicas do catolicismo popular brasileiro, no pensamento de Oliveira 

(1985, p. 76), “é a privatização das relações dos homens com os seres sagrados: “muita reza, pouca missa, 

muito santo, pouco padre.” 

A história de Serrolândia tem por base um contexto religioso, visto que foi através da fé dos 

percussores que passou a ser habitada.  Segundo a história que caracteriza sua formação, um dos 

primeiros moradores do município (Sr. Jerônimo), residente até então de outra comunidade rural, se 

atentou que havia um morro próximo que em manhãs mais frias ficava revertido com uma densa camada 

de neblina, dando a sensação de um extenso manto estendido sobre as rochas, que remetia ao manto de 

Nossa Senhora. Movido pelo sentimento religioso e acreditando ser um mandato divino, o Sr. Jerônimo 

foi até o morro, o desbravou, ergueu uma grande cruz de madeira e atribuiu o nome do local de “Serrote”. 

Relacionando a ereção da cruz ao aspecto simbólico da fé, Pontes (2010), diz que a cruz-símbolo 

é um dado cultural que expressa à religiosidade e as crenças daqueles que se propuseram a erguê-la.  Deste 

modo, o fenômeno religioso emerge no campo da sociedade e da cultura e se manifesta por meio de 

expressões sagradas no espaço. O erguimento da cruz enquanto símbolo de fé remete ao que Claval 

(1997, p. 99) discute acerca das abordagens culturais e suas relações com o espaço, tendo em vista a 

percepção do mundo através dos sentidos: “o olho não é um instrumento neutro: o que nós vemos nos 
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agrada, nos emociona, nos amedronta. O olhar participa da experiência que temos dos lugares e de sua 

dimensão emotiva”. Nessa concepção, Claval (op.cit., p.102) afirma que:  

 
As paisagens retêm a atenção, uma vez que é o suporte das representações. Ela é 
simultaneamente matriz e marca da cultura, segundo a fórmula de Berque (1984): matriz, visto 
que a organização e as formas que estruturam a paisagem contribuem para transmitir usos e 
significações de uma geração à outra; marca, visto que cada grupo contribui para modificar o 
espaço que utiliza e gravar aí os sinais de sua atividade.  

 

Assim, o Monte Serrote é representado por uma hierofania, porque foi recebido pelo indivíduo 

religioso como sagrado. Ao olhar para aquele lugar, a religiosidade o impulsionou a uma nova 

representatividade. Não mais como um ambiente natural, mas a representação de uma realidade mística, 

superior, sobrenatural. Essa realidade é, pois, a manifestação do “sagrado”.  
 

Fonte: Os autores. 
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Não se pode afirmar algo categoricamente sem que antes se tenha uma análise fatídica acerca 

dos fatores impulsionantes para determinada ação. Entretanto, diante das análises contextuais, 

compreende-se que foi perante a sua fé na ordem divina que o primeiro morador – Jerônimo – ergueu a 

cruz no Monte Serrote. Posteriormente chamou um padre para benzer o local e abençoou a cruz, para 

que fosse aberto um caminho para peregrinações de fieis. A ação daquele indivíduo reflete a manifestação 

e propagação da sua crença por meio de símbolos sacros, sob o aspecto produtor da cultura religiosa. 

Eliade (2001) diz que a ereção da cruz equivale à consagração de determinada região. Aquela ação, naquele 

local, portanto, fez referência a um novo nascimento. 

Por algum tempo o Monte Serrote foi utilizado para orações e romarias na Semana Santa, como 

uma forma de rememoração da subida de Cristo ao Monte das Oliveiras, para os católicos. Ainda hoje se 

conserva essa tradição, contudo, nos dias atuais houve grande desvinculação do Monte como um espaço 

sagrado, tornando-o apenas um ambiente que traz boa visibilidade da cidade, por proporcionar melhor 

amplitude.  

No entanto, a religiosidade esteve no cerne da formação da cidade, motivo pelo qual pode se 

justificar o porquê por algum tempo o único segmento adotado pelos moradores fora o catolicismo.  

Segundo Jairo Rios Junior, até o final de década de 1950, a localidade se apresentava enquanto plenamente 

católica (Rios Júnior, 2012). Esta afirmação embora soe de forma generalista, é confirmada pelo fato até 

 

Fonte: Os autores. 
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o que se sabe de não haver templo ou manifestação de outras expressões religiosas, que só chegaram na 

década de 1950.  

Com a presença desde o início da formação e hegemonia religiosa por muitos anos, os elementos 

da fé católica foram organizadores e produtores de uma cultura religiosa que incidiam na vida cotidiana 

da população, o que ressoou na identidade do povo serrolandense. Segundo Mandoki (1998) “o espaço 

não é somente formado por elementos geográficos e de arquitetura, mas, além disso, é configurado 

simbolicamente por imaginários sociais de muitos complexos de organização simbólica.” Embora 

saibamos que a cultura se constitui de forma dinâmica e fluída5 percebemos que a religião ao longo do 

tempo foi e é um elemento produtor de coesão cultural, ainda que ela também mude e incorpore traços 

da sociedade, sua mudança tem uma mobilidade de menor intensidade por ser orientada por questões 

que não se prendem à evolução social, mas sim seus dogmas internos.  

Assim, o elemento religioso é conexo até mesmo para aqueles que, na sua dinâmica cultural, 

caminham em uma direção contrária ao que a cultura e identidade religiosa indicam, principalmente neste 

caso em que a expressão religiosa convive de forma hegemônica em uma sociedade. Sob esse aspecto, 

Vasconcelos (2006) mostra que mesmo depois da chegada de outras expressões religiosas em Serrolândia, 

a forma de tratamento e pensamento com raiz religiosa permaneceu na cultural local. O que demonstra 

como o pensamento religioso é presente na construção das representações, na formação das identidades 

na cultura, inclusive para aqueles que não são religiosos, pois mesmo não pertencendo a essa 

denominação religiosa, recebem influência de uma formação sociocultural constituída de traços 

religiosos. Afinal, “o homem profano, queira ou não, conserva ainda os vestígios do comportamento do 

homem religioso [...]. Faça o que fizer, é um herdeiro. Não pode abolir definitivamente seu passado, 

porque ele próprio é produto desse passado” (ELIADE, 2001, p. 211). Segundo Parise (no prelo), a religião 

é tão inseparável da cultura, que frequentemente a palavra que designa a religião coincide com a palavra 

”vida”. A religião, portanto, se coaduna com a existência humana e, juntas, embrincam-se numa mesma 

concepção: cultura e religião. 

Bobbio (apud MONDIN, 1997) também afirma que o homem continua sendo um ser religioso, 

apesar de todos os processos de demitizacão, de secularização, e de todas as afirmações da morte de 

Deus, características da idade moderna e, sobretudo, da idade contemporânea. Esse sentimento religioso, 

inerente à natureza humana, está presente na cultura e se expressa das mais variadas formas, sejam por 

símbolos visivelmente sacros ou manifestações culturais que foram perpassadas por gerações e se 

materializaram no tempo, consistindo hoje, em manifestações recorrentes ao homem, seja ele 

declaradamente religioso ou não. 

 
5Consideramos que cultura é mutável, entretanto diferenciamos a intensidade desta mudança, entre o presente (mais veloz) e 
o passado (menos veloz). Para essa afirmação levamos em conta o isolamento das cidades do interior no passado, 
principalmente as de pequeno porte, sem acesso a muita informação, sendo alimentadas por tropeiros e com pouca mobilidade 
populacional. Esses aspectos contribuem para certa coesão cultural, diferente de hoje em que é dinâmica bem maior incidindo 

de forma decisiva na intensidade da fluidez cultural. 
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Segundo Rosendahl (2005, p.65) “O homem consagra o espaço porque ele sente necessidade 

de viver num mundo sagrado, de mover-se num espaço sagrado”. “Para o crente a ideia da existência dos 

espaços sagrados, gera a sensação de existir um mundo no qual as imperfeições estarão ausentes, isso 

motiva o ser humano a suportar as dificuldades diárias.” (ROCHA, 2009, p.09). “a religião surgiu do 

‘sentimento de absoluta dependência do homem em relação ao Divino’” (CASSIRER, 1994, p.152). O 

valor oferecido ao lugar sagrado pelos fiéis está relacionado com a “necessidade de orientação, da ordem, 

do cosmo” (ROSENDAHL, 1996, p.28). Diante de tais afirmativas, percebe-se que o sagrado, neste caso, 

perpassa a consciência humana e a experiência intima e sentimental é ligada à razão, de forma que o 

fenômeno sagrado/religioso se torne efetivo. Cicerón disse: “não existe um grupo humano que não tenha 

ao menos um sentimento da divindade”. Tuan (1978) também afirma que todo homem é naturalmente 

religioso, pela necessidade de orientação, significação e vivência com o cosmo. 

 

Um geógrafo humanista preocupado com a religião começa perguntando: qual é o significado 
da religião?... Ao nível individual, Albert Einstein era tão religioso quanto São Tomás de Aquino; 
as suas orientações diferiam, mas não as suas paixões por um cosmo significativo. (TUAN, 1978, 
p.87) 

 

Assim, compreende-se que, por mais que o sentimento religioso se aparte da vivência do homem, 

sua história está intimamente vinculada às experiências sagradas através da sua cultura.  

A aceitação dos mistérios sobrenaturais está relacionada à crença e a essência do ser religioso, que 

busca respostas à sua existência através da dimensão metafísica, a partir de uma ética religiosa.  O 

fenômeno religioso atrai, portanto, uma prospecção sobre o existencialismo do homem, de modo que o 

mesmo, em sua matéria, preconiza um criador à sua natureza, já que necessita de respostas sobre o sentido 

da sua origem, da sua existência, do seu destino. 

Mondin (1997, p.76) diz ainda que, “a religião funciona como princípio de unificação, e de apoio 

de todo o edifício cultural, sobretudo assegurando um sólido fundamento aos valores absolutos e às leis 

morais”. Grande parte dos acontecimentos e ações humanas tem como propulsor a religião. Isso reflete 

a submissão que um grupo social exprime à divindade. Os fatos ocorridos em Serrolândia, assim como 

em tantos outros lugares pelo mundo, demonstram que a religião não está exclusivamente contida na 

intimidade individual, mas também, através das expressões religiosas formadas culturalmente por um 

dado grupo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As manifestações do sagrado são elementos presentes nos espaços urbanos e, em diversas 

situações, contribuem para a formação dos mesmos. Essas manifestações são provenientes do processo 

de formação social, histórico e cultural de uma determinada sociedade. Locais como igrejas, terreiros, 

sinagogas, capelas, mesquitas, são lugares considerados sagrados, que fazem parte do cotidiano urbano e 
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estão relacionados às crenças. Desta forma, as pessoas procuram tais locais com o objetivo de firmarem 

ou evocarem sua crença em coletividade, prática realizada desde a antiguidade. Quando a vida coletiva 

alcança certo grau de intensidade, o homem transforma o espaço em que o cerca em decorrência da 

manifestação religiosa firmada no local e, assim, os espaços de representações simbólicas da religiosidade, 

de alguma forma, vão ocupando os espaços materiais da cidade, como ocorrido em Serrolândia.  

Diante disso, é notório o oficio que a religião desempenha nas ações humanas, sobretudo nas 

sociedades mais antigas, visto que as mesmas atribuíam, efetivamente, as normatizações e ocorrências 

cotidianas ao poder de Deus. Assim, evidenciou-se como o fenômeno religioso ultrapassa a dimensão 

racional, abarcando os sentimentos interiores e exteriores do ser humano: as virtudes da humildade, da 

submissão, da obediência, da desconfiança, do amor e da adoração, que faz com que o homo religiosus 

institua diversos meios de retribuir tais sentimentos, e como meio de expressão exterior, manifesta sua 

crença, seu sentimento, sua bondade interior mediante os símbolos, os ritos, os mitos, as leis e as 

instituições que tem Deus como seu objeto específico, remodelando concretamente as suas ações no 

espaço. Percebe-se, a partir desses elementos, como a fé produz cultura.  

Serrolândia é produto da fé. Cidade que foi construída culturalmente através das manifestações 

religiosas e que ao longo do tempo se materializaram no espaço geográfico. Tais manifestações 

demonstram como a religiosidade está presente na subjetividade humana, não necessariamente em 

alguma instituição religiosa específica, mas, de maneira mais ampla, o sentimento religioso e a expressão 

de fé levam o homo religiosus a crer no transcendente e, como consequência, agir para e sobre o divino. 

Esses elementos fizeram com que o município firmasse sua história pautada na crença, no sagrado, na 

força suprema que, mediante a fé, fizeram com que a cidade criasse suas formas e crescesse à sombra da 

cruz.  
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OS ASSENTAMENTOS ALÉM DAS 
BANDEIRAS E FOICES: OS FAZERES, 

SABERES E DIZERES COMO PATRIMÔNIO 
CULTURAL 

 
 

Leonardo Giovane Moreira Gonçalves6; Rosangela Custodio Cortez 
Thomaz7 

 

INTRODUÇÃO 

Localizado no extremo sudoeste do estado de São Paulo, o Pontal do Paranapanema pertence à 

região Alta Sorocabana; delimitada pelos rios Paranapanema; fronteira com o estado do Paraná; e Paraná; 

fronteira com o estado do Mato Grosso do Sul. A atividade econômica predominante na região é a 

agropecuária, dado que a estrutura fundiária da mesma está baseada em latifúndios locados em terras 

pertencentes ao Estado, que foram griladas no passado.  (THOMAZ, 2013, p.5) 

A ocupação do Pontal foi marcada por inúmeros fatores desumanos e ilegais, como o extermínio 

dos indígenas, grilagem de terras, desmatamento, comercialização e ocupação de terras. Um dos grandes 

grilos que aconteceram foi o da fazenda Pirapó-Santo Anastácio, tendo preceitos empresariais, originando 

a inúmeras outras fazendas. (SOBREIRO FILHO, 2013, p. 52) 

A marcha para o Oeste Paulista foi impulsionada pelo modelo capitalista de produção. Dessa 

forma, como existiam inúmeras terras ociosas a Oeste do estado, várias ações pioneiras se formalizaram 

para explorar a nova área e incorporar esses espaços ainda não utilizados para o plantio. (SOBREIRO 

FILHO, 2013, p. 54) 

Sobreiro Filho (2013, p. 93) ainda expõe que por conta dos inúmeros ‘grilos’ que ocorreram, em 

21 de fevereiro de 1891, o Ministério da Agricultura foi favorável a alocação de colonos estrangeiros nas 

terras da Fazenda Pirapó-Santo Anastácio (que era uma terra grilada posteriormente). Com isso 

intensificou a vinda de migrantes para a região, pois muitos consideraram que essa era uma terra devoluta. 

Dessa forma aconteceu um processo de grilagem dentro de uma terra já grilada.  

 
6 Bacharelando em Turismo, UNESP- Campus de Rosana/SP, leonardo.giovane@unesp.br 
7 Pós-doutorado em Turismo, doutora e mestre em Arqueologia, licenciada e bacharel em Geografia, UNESP- Campus de 
Rosana/SP, rosangela.thomaz@unesp.br  
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É visto que os conflitos pela posse de terra sempre foram marcantes no Pontal do Paranapanema 

e só tiveram uma diminuição com a construção das usinas hidrelétricas de Porto Primavera/SP, no rio 

Paraná, e, em Rosana/SP e Taquaruçu, no rio Paranapanema e, a instalação da Destilaria de Álcool Acídia 

no município de Teodoro Sampaio/SP. (PAIÃO, 2001, p.40) 

Segundo Paião (2001, p.39) após a conclusão das obras das Usinas Hidrelétricas de Porto 

Primavera/SP, Rosana/SP e Taquaruçu, que haviam gerado cerca de 30 mil empregos para região, muitos 

empregados foram demitidos. Diante disso muitos trabalhadores continuaram na região sem perspectiva 

de trabalho, assim se viram obrigados a voltar para o campo, devido ao fechamento dos estabelecimentos 

e pela crise econômica. 

Surge nesse período o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra- MST, que começa a 

exercer forte pressão sobre o governo e nos fazendeiros, pelo fato das terras da região ser devolutas e 

pertencerem ao Estado, logo, deveriam sofrer o processo da reforma agrária. (PAIÃO, 2001, p.40). 

Diante da instabilidade social, econômica e pelas ocupações e conflitos, sendo a região do Paranapanema 

a mais pobre do Estado de São Paulo, o governo em 1995 decide implantar o plano de ação 

governamental para o Pontal. 

Segundo Pimentel (2005, p.125), até o ano de 2001, a região do Pontal possuía cerca de 88 

assentamentos rurais, distribuídos em 16 municípios. Até meados de 2001 o município de Rosana/SP, 

que está localizado no extremo oeste do estado de São Paulo, limítrofe como os municípios de Euclides 

da Cunha Paulista, Teodoro Sampaio e com os estados de Mato Grosso do Sul e Paraná, possuía três 

assentamentos, sendo esses: Nova Pontal, Bonanza e Gleba XV de Novembro, com 717 famílias 

assentadas em uma área de 17.240 hectares e, em 2008 foi instituído o assentamento Porto Maria 

composto por 41 famílias. (FERNANDES; RAMALHO, 2001) 

Embasado nos fatos históricos condizentes ao uso e apropriação de terras no Pontal do 

Paranapanema, o presente trabalho tem como intuito explanar sobre parte dos resultados obtidos pelas 

Iniciações Científicas “Patrimônios e Lazeres Turísticos: O Museu do Assentado no município de 

Rosana/SP” (2015/2016) financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico-CNPq e “Turismo Cultural Rural: O Museu do Assentado no município de Rosana/SP” 

(2017/2018) financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo-FAPESP.  

Por meio da história oral de dez assentadas pertencentes aos quatro assentamentos do município: 

Gleba XV de Novembro, Nova Pontal, Bonanza e Porto Maria, pretende-se identificar quais são os traços 

culturais imateriais e materiais cotidianos evocados pelas entrevistadas que poderiam ser utilizados na 

constituição do futuro Museu do Assentado e, assim, refletir sobre a importância desses relatos na 

reconstrução, preservação e disseminação do patrimônio rural e agrário. Além disso, buscar elucidações 

para uma pergunta filosófica: o que há além das bandeiras e foices nos assentamentos? 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Utilizou-se para a realização deste trabalho visitas in loco ao lote das assentadas para que fosse 

possível a coleta da história oral que abordou os aspectos origem e trajetória de vida no emulo coletivo e 

individual das entrevistadas, situa-se que as entrevistas foram realizadas durante o período de vigência 

dos projetos 2015/2018. Os relatos orais das entrevistadas foram gravados em um aparelho celular e, 

posteriormente transcritos na íntegra para servir de base neste trabalho. 

 As entrevistadas fazem parte dos quatro assentamentos existentes no município de Rosana/SP. 

No assentamento Gleba XV de Novembro foram entrevistadas as senhoras: Eleonice, Maria José e Maria 

Jesus; No assentamento Nova Pontal as senhoras: Helena, Maria de Lurdes e Neuzeme; No assentamento 

Bonanza as senhoras: Amerentina e Maria das Dores; E, no assentamento Porto Maria as senhoras: 

Sandra e Vera. 

Utilizou-se os nomes reais das entrevistadas pois os autores acreditam que as entrevistadas são as 

protagonistas de suas histórias individuais e coletivas e, suas memórias, traços culturais e patrimônio 

cultural são parte do seu ser, assim como sua identidade. Excluir o nome dessas pessoas transformariam 

os relatos em dados, mas não objetivamos evidenciar dados, mas sim memórias, histórias, costumes e 

valores. Além disso, todas as entrevistadas assinaram o Termo de Consentimento de Uso da Entrevista 

e assinalaram que permitem o uso de seus nomes reais nos trabalhos científicos promovidos pelos autores 

do projeto.  

Quanto à elaboração do roteiro de entrevista, a mesma se dividia em quatro partes principais. Sendo 

a 1° ‘Trajetória de vida e origem’; 2º denominada ‘Crescimento’; A 3º por sua vez, intitulada ‘Trabalho’; 

Já a 4º e última, intitulou-se ‘História’. A elaboração desse roteiro de entrevista teve como base o modelo 

de entrevistas e relatos expostos no livro “A voz do passado” (THOMPSON, 1992), mas que de acordo 

com o perfil das entrevistadas, objetivo da pesquisa e objeto de estudo, houve mudanças significativas na 

supressão e adição de perguntas e apontamentos, diante do ‘roteiro modelo’ apresentado pelo autor no 

livro.  

No entanto para a realização deste trabalho houve um recorte das entrevistas, ou seja, focou-se nos 

relatos orais referentes aos saberes, fazeres e falares a despeito das casas, preparo de alimentos e 

conservação, banho, iluminação e lavagem de roupas que vivenciaram as entrevistadas na origem e 

durante a trajetória de vida. Além disso, para a elaboração deste artigo científico, obtendo como intuito 

de aprofundar as discussões dos resultados e gerar assim a análise reflexiva dos relatos orais, utilizou-se 

livros, artigos científicos, sites, monografias, documentos e outros materiais que versam sobre o turismo 

no espaço rural, patrimônio material e imaterial, memória, traços culturais e outros temas relacionados 

ao objeto de pesquisa. 
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FUTURO MUSEU DO ASSENTADO: UMA PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO 

O intuito inicial do projeto parte da inventariação do possível acervo do Museu Assentado, ou seja, 

a pesquisa busca inventariar quais são os traços culturais, inerentes à trajetória de vida e origem dos 

assentados que futuramente poderiam compor o acervo do Museu. Basicamente o pressuposto inicial é 

realizar um inventário e diagnóstico de quais são os elementos culturais destes assentamentos e, em um 

segundo momento, partindo da catalogação das fotos, objetos, móveis, relatos orais, documentos e outros 

elementos, com o auxílio de entidades competentes no âmbito da museologia, findar a implantação do 

Museu.  

Como uma iniciativa pioneira, o projeto, em todas as suas fases, bem como a inventariação, 

implantação e gestão do espaço museal, estrutura-se em quatro eixos principais: a reconstrução dos traços 

tradicionais, a preservação, a disseminação cultural e, por fim, utilizando-se da educação patrimonial, por 

meio do turismo, objetiva-se a desmistificação dos traços culturais.  

De cunho coletivo, o acervo do futuro Museu está sendo criado pelos próprios assentados que 

contam suas histórias, doam objetos, fotos e outros elementos que um dia fizeram-se presentes em sua 

trajetória de vida e origem. Assim, com a construção coletiva e futuramente uma gestão comunitária, 

objetiva-se a instauração de um espaço de reconhecimento, o qual os assentados possam ver a história e 

se identificar como atores protagonistas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

ESPAÇOS DE SE FAZER MORADA 

De fato, durante a trajetória de vida e origem os assentados colecionam em suas memórias 

resquícios de inúmeros lugares e habitações que por ali viveram e passaram. Essa realidade está presente 

de Norte a Sul e de Leste a Oeste em cada um dos assentamentos existentes no Brasil e, essas casas, por 

sua vez, possuem suas características próprias que marcaram as memórias de nossas entrevistadas. 

As memórias a respeito da casa onde as assentadas nasceram por muitas vezes é diminuta, devido 

ao fato das constantes mudanças de localidades e a saída prematura da terra natal. Amerentina de Matos, 

nascida em 1942 em Valente/BA, sobre sua primeira casa, relatou que “não morava bem na cidade, eu morava 

no sítio também, e as casas lá você sabe é daquelas telhas, aquela telha antiga, como é que fala mesmo? O chão era, era, de 

terra di né, ai depois que nois mudou para cá que as coisas modifica”. (MATOS, 2016) 

Por meio da fala de Amerentina não é possível construir uma imagem mental de como seria sua 

casa, no entanto a entrevistada nos remete a uma casa antiga e, essencialmente, observa-se o chão de 

terra, ou possivelmente de terra batida, como sendo um elemento que ficou vivo em sua memória.  
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Maria de Lurdes, nascida em 1960 em Diamante do Norte/PR, diz que as casas de sua infância 

eram de pau a pique e, segundo a entrevistada a casa era “coberto de tabuinha, coberto de palha de coqueiro, era 

o tipo de casa que a gente morava né” (OLIVEIRA, 2015b). Ter uma casa com essas características também 

fez parte da vida de Maria José, nascida em 1948 em Buíque/PE, que descreve que sua casa era: 

 
[...]cercada de, de, madeira de vara né e tapada com barro, não é hoje, hoje igual, que nos temos 
a casa de concreto, as coisas eram tapada com barro e  a que não era tapado com barro era só as 
varas infincado os palanque infincado e coberto com palha de coqueiro, a cobertura era palha 
de coqueiro e lá no Pernambuco tem um coqueiro que ele da muito alto né e chama-se aricuri e 
da, ali a gente fazia uso das palhas para cobrir as casas e era bom, rapaz, parava chuva quando 
chovia [...]. (SILVA, 2016a) 

 

Maria José relembra o uso da palha do aricuri como telhado da casa de pau a pique, assim, torna-

se interessante citar que o coco aricuri (syagruscoronata) possuí diversas nomenclaturas em diferentes 

regiões, as mais conhecidas são: nicuri, ouriuri, licuri, coqueiro cabeçudo, baba de boi e alicuri e, essa 

palmeira tipicamente baiana está presente em regiões áridas das caatingas (NOBLICK,  1986). Além de 

diversas nomenclaturas, o coco aricuri também possui inúmeros usos, seja no artesanato, produção de 

produtos, consumo e entre outros. Souza (2013, p. 17) disserta que os Índios Pataxós utilizam a palha do 

aricuri em seus cocares, segundo o autor “o cocar é um adereço usado na cabeça, confeccionado com 

penas apoiadas em uma trama, geralmente feita com a palha de uma palmeira conhecida como aricuri 

[...]”.  

 O modo com o qual se edifica as casas de pau a pique não se alterou significativamente ao longo 

dos anos, no entanto, os materiais utilizados variam de região para região. Maria de Lurdes acrescentou 

que a casa de pau a pique era “[...] onde a gente morava. Tanto aqui no Paraná como no Mato Grosso, que é o que a 

gente consegue lembrar, mas alvenaria, madeira, não, isso não tinha né. É de pau a pique finca as varas, pega barro e fazia 

as parede né, é pau a pique aquilo lá” (OLIVEIRA, 2015b).   

 A técnica pau a pique no Brasil existe desde o período colonial, entre os séculos XVI e XIX, 

segundo Olender (2006, p. 1) “uma das técnicas mais encontradas na arquitetura brasileira, à qual é 

atribuída a feitura dos primeiros edifícios construídos pelos portugueses no Brasil, é aquela conhecida 

principalmente como pau-a-pique ou taipa de mão”. Mesmo a técnica de construção pau a pique ter se 

difundido com a chegada dos portugueses, não há registros históricos que esses povos foram os pioneiros 

na técnica. Segundo Vasconcellos:  

 
[...] embora o pau-a-pique se tenha difundido por todo o Brasil, e intensamente em Minas Gerais, 
é ele totalmente desconhecido em Portugal. Não há. Em todo esse país, exemplo de sua 
aplicação. Não há, por sua vez, indicações seguras de sua origem africana [...]. 
(VASCONCELLOS, 1968, p. 47) 

 

Insere-se que a real origem do pau a pique é discutida por muitos pesquisadores. Alguns 

argumentam que possivelmente a técnica fora desenvolvida no Brasil resultando de experiências 
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portuguesas, africanas e indígenas, uma vez que os portugueses já faziam uso do método taipa de pilão, 

também conhecido popularmente como taipa de mão. (OLENDER, 2006, p.48) 

As “casas de pau-a-pique são casas tradicionais construídas geralmente de paus, colmo, capim, 

cordas de cascas de árvores” (DIAS; COSTA; PALHARES, 2015, p. 12) quando se faz referência às 

tribos indígenas tradicionais. Já quando se refere às construções em meio rural ou na área periurbana, as 

construções, além dos materiais anteriores, utilizam barro, argila, bambus e cordas, conforme elencado 

por Maria de Lurdes e Maria José. 

Outras entrevistadas evocaram que as casas onde nasceram eram construídas de outros materiais. 

Sandra Borges, nascida em 1972 em São Pedro do Ivaí/PR, relembrou que sua casa era uma “[...] casinha 

de madeira, aquelas que tinha o assoaio, porque era fazenda né, não ficava muito tempo, acabava a safra meu pai já partia 

para outra fazenda” (SILVA, 2015). Este tipo de casa também fez parte da infância e crescimento de grande 

parte das entrevistadas, assim como Vera, Helena e Neuzeme, no entanto, as entrevistadas utilizam outras 

nomenclaturas, como por exemplo: casas de tábua, casa de madeira e casa de taboa e, com algumas 

características diferenciadoras, assim como relatado por Neuzeme ao dizer que sua casa não tinha piso. 

Segundo Hoffmann e Pelegrini (2009, p. 4089) “a utilização da madeira em construções data de 

tempos primordiais. É o primeiro material trabalhado pelo homem para se abrigar, depois de habitarem 

as rochas. Os pilares e vigas feitos de madeira foram descobertos ainda na pré-história”. No Brasil a 

técnica foi utilizada pelos índios que além de utilizar a madeira para construção de suas aldeias, construíam 

com o material restante suas canoas, materiais de caça, instrumentos musicais, instrumentos de trabalho 

e outros. (HOFFMANN; PELEGRINI, 2009, p. 4090) 

Hoffmann e Pelgrini (2009, p. 4090) dissertam que “o legado da técnica de construção em madeira, 

analisado pela lente da pesquisa histórica, pode desnudar elementos da evolução dos homens envolvidos, 

configurando inestimável patrimônio histórico-cultural” e, assim, entendemos, que o patrimônio cultural 

não está intrínseco somente no uso da madeira, mas sim extrapola os limites matérias e utiliza-se da 

memória, os saberes e fazeres, ou seja, a técnica da carpintaria que foi passada de geração em geração por 

meio dos falares da comunidade.  

Ao longo da trajetória de vida as assentadas viveram e construíram com suas próprias mãos 

inúmeras casas com suas devidas particularidades. Esses lugares da memória ainda estão presentes como 

museus ao ar livre na vida de algumas delas. Maria de Lurdes, ainda possui a primeira casa que morou 

quando conseguiu a posse da terra e sua nova casa, atualmente, divide o mesmo território com a casa 

antiga.  Segundo ela: 

 
Essa de madeira que a gente tinha lá em Euclides é onde a filha tá morando agora, agora tem um 
banheirinho sanitário, porque ela lá construiu, porque na nossa época não tinha. Nós entramos 
lá na casinha, era quase pau a pique, tinha as paredes de madeira, não tinha mata junta, a telha 
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não tava terminada a cobertura direito, não tinha porta nem janela, só os vão, ai botava os foião 
pra tampa de noite e beleza [...] (OLIVEIRA, 2015b) 
 

A referência a “Euclides” que a entrevistada faz se deve ao fato de que Euclides da Cunha 

Paulista/SP fora o último município em que a mesma viveu antes de ir trabalhar na fazenda Nova Pontal 

com o seu marido, que mais tarde se tornaria o Assentamento Nova Pontal.  

Ao descrever a casa, Maria de Lurdes traz elementos importantes, como por exemplo, o uso da 

“mata junta”, segundo Hoffmann e Pelegrini (2009, p. 4095) em seu estudo sobre a técnica de construção 

em madeira e seu legado patrimonial para o município de Maringá/PR, dissertam que na localidade as 

casas eram apoiadas “sobre uma fundação de pedra, o prego como elemento que une as peças e uma 

rápida montagem. As tábuas eram pregadas lado a lado, e as frestas entre elas fechadas com mata-junta”. 

Deste modo, conforme subentendido pela entrevistada a “mata junta” é uma ripa de madeira que é 

utilizada para tampar as frestas existentes entre as tábuas. 

É possível observar as características modestas da casa relembrada pela entrevistada e assim suscitar 

o motivo pelo qual as casas de muitas assentadas possuem essas características, pois assim como relembra 

Maria de Lurdes “[...] a gente tinha que trabalhar né, porque tinha terra e tinha que mudar, então não deu tempo de 

fazer casa assim não. Tá com pouco tempo que nós fizemos a casa”. (OLIVEIRA, 2015b) 

Por conta desse fator, a falta de linhas de financiamento no início do processo de reforma agraria, 

os preços de material de construção, a necessidade do preparo da terra para o plantio e outros, faz com 

que grande parte dos assentados permaneça vivendo no barraco de lona ou na casa de madeira mesmo 

após há algum tempo que conquistaram a posse da terra. Ter a antiga casa de madeira compartilhando o 

mesmo pedaço de terra que a nova também foi observado no lote de Maria de Jesus, nascida em 1946 

em Novo Exu/PE, que ao apontar sua antiga casa disse: “aquela ali ó, aquele ranchinho velho ali, ainda, ainda 

moremo”. (SILVA, 2016b) 

Não sabemos ao certo o motivo pelo qual algumas das entrevistadas ainda possuem suas casas 

antigas, no entanto esses lugares se tornam espaços da memória e assim como elencado por Riegl (2006, 

p. 50) o “valor de rememoração não está vinculado á obra em seu estado original, mas á representação 

do tempo decorrido desde a sua criação, denunciando aos nossos olhos pelas marcas de sua idade”. Esses 

espaços se tornam um elo entre o presente e o passado, evocando o passado e tornando presente tudo 

que outrora foi exemplo de lutas, resistências e conquistas. 

O sentido de patrimonial atribuído às casas das assentadas, como exposto anteriormente, possui 

inúmeros fatores que extrapolam o cerne material, mas sim permeia entre o imaterial e o imaterial, assim 

essa herança “[...] é indissoluvelmente ligada ao território em que ocorre, por tanto, causa uma enorme 

variedade e riqueza de respostas humanas” (THOMAZ, 2012, p.209). Por conta disso, a casa se torna um 

espaço ligado ao território, assim como as técnicas construtivas ali empregadas, o conhecimento passado 
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de geração em geração, como o espaço das realizações cotidianas e, sobretudo, um ambiente onde as 

famílias se enxergam materializadas em tábuas, barro, telhas, lonas, folhas, pedras e em memórias. 

 

A ILUMINAÇÃO DOS AMBIENTES 

Para as novas gerações que vivem nas grandes cidades brasileiras a falta de energia é um fato que 

raramente ocorre, mas o histórico da eletricidade no Brasil inicia-se quando Dom Pedro II inaugura a 

primeira usina hidrelétrica no país, localizada no Ribeirão do Inferno, afluente do rio Jequitinhonha, na 

cidade de Diamantina/MG e também inaugura o primeiro serviço público municipal de iluminação 

elétrica do Brasil e da América do Sul na cidade de Campos/RJ, em 1883. (BRASIL, 2010) 

Desta data em diante o acesso à energia foi se tornando cada vez mais popular no Brasil, no entanto 

há inúmeras localidades no território nacional que ainda sofrem com a falta de energia, ainda mais quando 

o assunto é o acesso das comunidades que habitam no perímetro rural. Segundo a reportagem do Globo 

Rural do dia 27 de novembro de 2016, no município de Paulistana/PI há 745 famílias sem energia e, para 

reverter esse quadro, “o Programa Luz para Todos beneficiou mais de 3,3 milhões famílias. Nos próximos 

dois anos, a promessa é iluminar mais 190 mil casas, principalmente nas regiões mais distantes da Amazônia e 

do Nordeste”. (DASSIE, 2016) 

Atualmente todas as casas nos quatro assentamentos de Rosana/SP possuem acesso à energia elétrica, 

mas no passado as entrevistadas não partilhavam a mesma realidade. Todas as assentadas entrevistadas 

mencionaram que em sua terra natal não existia energia elétrica e que diferentes métodos eram utilizados para 

romper com a escuridão. 

Eleonice, nascida em 1960 em Cuiabá Paulista/SP, relembrou que em sua casa se usava “lamparina, quem 

tinha lampião era lampião, era lamparina nois” (NASCIMENTO, 2016). Já Maria de Jesus reviveu que mesmo 

com a posse de terra a iluminação era feita com: 

 
Lamparina, óleo, óleo diesel, nem querosene não era. Era óleo diesel, a gente enchia uma latona 
de óleo diesel, dessa de óleo de cumer, que era umas latas nesse tempo, né, ai ponhava um pavio 
de pano, e ali fumaceira cobria, no barraco, nois era. A vantagem é que nesse tempo não tinha 
pernilongo. Se tivesse a fumaça espantava tudo. (SILVA, 2016b) 

 

Por meio da recordação da entrevistada é possível observar que era a mesma que fazia a sua 

lamparina em oposição a outras entrevistadas que elencaram que comprovam o objeto. Na fala de 

Neuzeme, nascida em Conselheiro Pena/MG, é possível observar que a mesma utilizava a “lamparina, 

vela, qualquer coisa” (OLIVEIRA, 2015c), o uso de velas também foi observado no relato de Maria José 

que mencionou “passado o tempo também era com lamparina era luz de vela ou lamparina, lampião”. (SILVA, 

2016a) 
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Ferreira conceitua que a lamparina é um “pequeno recipiente com um líquido iluminante (óleo, 

querosene, etc.) no qual se mergulha um pequeno disco de madeira, cortiça ou de metal transpassado por 

um pavio que, aceso, fornece luz atenuada” (FERREIRA, 2004, p. 1178) já o lampião é um “tipo de 

lanterna de grandes dimensões, elétricas ou com reservatório para combustível, portátil ou fixa em um 

teto, esquina ou parede” (FERREIRA, 2004, p. 1179). Para Marton (2016) a lamparina “também chamada 

de lâmpada a óleo, existe desde a pré-história. A lamparina era simplesmente um recipiente pequeno, de 

barro ou metal, com uma alça em uma ponta e uma mecha de tecido em outra – igual àquela lâmpada da 

qual sai um gênio, segundo as lendas árabes”. (MARTON, 2016) 

Maria das Dores, nascida em 1966, em Dracena/SP, ao reviver a memória do uso da lamparina 

realizou uma elucidação interessante, segundo a entrevistada: “a gente usava tanto aquilo lá que no outro dia 

amanhecia com os nariz tudo preto por dentro” (BARBOSA, 2016). Maria José reavivou que durante o período 

de acampamento e reforma agrária “a noite era cada um no seu canto, anoitecia, e não tinha luz, só lamparina né 

então, cada um ficava no seu cantinho ali, amanhecia o dia, ai sim, ia trocar ideias conversar [...]”. (SILVA, 2016a) 

No decorrer das entrevistas se tornou possível identificar que a lamparina é um objeto que evoca 

a memória das entrevistadas e, assim como a foice e o facão que representam as ferramentas de trabalho, 

de luta e de resistência dos assentados, assim, a lamparina também poderia ser utilizada como um símbolo 

dessas comunidades seja pelo seu caráter de trazer as memórias do passado, ou seja, por estar presente 

na trajetória de vida e origem de todos que ali habitam, extrapolando assim a finalidade cotidiana e se 

tornando nos receptáculos da memória, pois como disserta Ecléa Bosi (1994) os objetos ganham 

dimensões, assim como a dimensão afetiva, e a expressividade dos objetos que fizeram parte do cotidiano 

no passado se encontra no fato de que representam experiências vividas. (BOSI, 1994) 

 

A HORA DO BANHO E A LAVAGEM DAS ROUPAS 

A concepção de que a falta de energia elétrica fez com que as famílias tivessem que se adaptar com 

a ausência dela muitas vezes parece dúbio, pois a energia elétrica tomou conta dos hábitos culturais 

posteriormente, nessa concepção, a energia elétrica se adaptou ao cotidiano das famílias, as quais 

alteraram seus hábitos e costumes em detrimento da inovação. 

Os saberes e fazeres referentes à hora do banho para as assentadas se deram de maneira igualitária. 

Maria Jesus relatou que no período de acampamento existia “[...] um rio, um córrego, que a gente pegava agua 

de lá, tomava banho lá, lavava roupa lá, longe, fazia tudo, carregava na cabeça a água” (SILVA, 2016b). Por meio 

da fala da entrevistada é possível observar os vários usos para um mesmo curso d’água, fato que também 

se repete na fala de Helena, nascida em 1959 em Ibiassucê/BA, que menciona que em um município 

baiano existia: 
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[...] uma água, que tem que a gente lavava roupa lá nesse lugar, é tipo um, não é rio, tanque, eles 
falam tanque, mas é ao lado da igreja assim, que agora virou um negócio de turismo, mas antes 
era para as pessoas lavarem roupa, porque não tinha água encanada nessa época não tinha energia 
que eu lembro da lamparina, dessas coisas eu lembro direitinho. (PINO, 2017) 

 

As duas entrevistas permitem a compreensão de que ao território mais uma vez se mostra como 

palco das realizações humanas e estritamente ligado aos traços culturais das civilizações. Quando 

mencionamos o uso do rio para desenvolvimento das comunidades, Muradas (2016) salienta que “às 

margens dos rios nascem muitas cidades, por isso, eles ganharam lugar especial no desenvolvimento das 

sociedades ocidentais e orientais”, além disso: 

 
Às margens do rio, as crianças brincam, acontecem os encontros, os namoros e os casamentos. 
Às margens do rio, os homens partem com seus barcos vazios e, horas depois, voltam com eles 
lotados de peixes. Pelo rio chegam os navios que trazem cargas e pessoas, e que também levam 
pessoas e suas cargas. No rio se lava roupa, se toma banho e, às margens dele, se fazem negócios 
e, ainda, se avista o misterioso horizonte que esconde [...]. (MURADAS, 2016) 

 

Assim, é possível afirmar que o uso dos recursos hídricos também foi de suma importância na 

formação cultural e na subsistência dos atores da reforma agrária, seja o uso do rio para consumo, 

transporte, ponto de encontro, lavagem de roupas, tomar banho e entre outros. A dificuldade de acesso 

aos rios para os fazeres cotidianos também foi algo latente na vida de muitas assentadas, sobre o acesso 

e o processo de lavagem de roupas, Maria José reviveu que: 

 
[...] dificil era a água para a gente ir buscar hein, lá não tinha assim, água encanada, que nem hoje 
temos aqui, lá era, tipo uma mina, longe rapaz, para pegar essa água, tinha que buscar em um 
potinho na cabeça, eu me lembro como se fosse hoje, tinha 10 anos quando eu vim de lá, minha 
mãe ponhava, arrumava uns potinhos umas latas né e a gente buscava longe, acho que dava mais 
ou menos uns dois quilômetros ou mais, para ir com aquela lata na cabeça, ai chegava ponhava 
um pouquinho nas vazias e dava uma molhadinha só né, e tinha um lugar de lavar roupa, só que 
era longe também [...], lá tinha umas coisas assim, tipo umas bacias, mas era de barro, ali ponhava 
roupa ali dentro né e saia, aquela bacia na cabeça para lavar roupa fora, saia bem cedo chegava 
de tarde, lavava lá, secava a roupa, depois dobrava, ponhava ali dentro e levava pra casa [...]. 
(SILVA, 2016a) 
 

Além disso, insere-se que o rio não fora o único meio utilizado na hora do banho das entrevistadas, 

Amerentina elucidou que em sua terra natal “a gente fazia assim, um banheiro de lona, ali esquentava a água, tudo 

na base da caneca” (BARBOSA, 2016), o mesmo banho de “canequinha” também fora relatado por 

Eleonice que descreveu como o “banho de lapada nois falava, porque esquentava a agua e cada um, pegava seu 

baldinho d'agua e tomava banho” (NASCIMENTO, 2016). 

Vera, nascida em 1974 em Goioerê/PR, relatou que tomava banho de “tambor” que também foi 

descrito como “chuveiro de lata” por outras entrevistadas. Neuzeme evocou uma memória feliz das horas 

do banho, segundo a entrevistada ela tomava banho “de chuveirinho de lata, de bacia, no rio, ai gostoso!” 

(OLIVEIRA, 2015a), já Helena não mencionou palavras que reafirmassem a sua felicidade em se recordar 

dos momentos de banho, mas durante a entrevista essa euforia foi observada, segundo a entrevistada “a 

gente tomava banho de caneca, isso ai eu lembro, botava agua assim no tambor né, e ai a gente tomava banho eu e meus 
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dois irmão, a minha irmã e meu irmão, e a gente se dividida lá fora, tomando banho de caneca, porque não tinha banheiro 

né [...]” (PINO, 2017). 

Os saberes e fazeres se tornam ainda mais evidentes nos discursos das entrevistadas, pois muitas 

delas relataram que faziam o seu banheiro e sempre buscavam criar mecanismos para facilitar a hora do 

banho e a lavagem das roupas. Esses elementos do cotidiano de tomar banho no rio, na chuva, de caneca 

e de tambor, além das técnicas e meios para a lavagem das roupas, são os traços culturais que as assentadas 

trazem na memória até os dias atuais e se tornam imortalizados por meio dos objetos que fizeram parte 

dessas pequenas ações no passado. 

 
O PREPARO E A CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS 

Durante a trajetória de vida e origem, as assentadas uma vez ou outra já produziram seus alimentos 

no fogão à lenha, este espaço está presente nas memórias de todas as entrevistadas e, além disso, continua 

vivo, materializado, na atualidade. Maria José reviveu que em sua infância sua mãe cozinhava no fogão a 

lenha e na construção do fogão se colocava “[...] umas prensas, uns tijolos, era umas pedras né e, aí ela ponhava 

as panelas ali, panelas de barro não era nem panela de alumínio, era de barro” (SILVA, 2016a), sobre os alimentos 

que eram feitos, a entrevistada mencionou que: 

 
[...] ali ela fazia a nossa comida, uma comida péssima, não era nem arroz, era feijão, farinha, 
farinha de mandioca, e às vezes quando não era farinha de mandioca, era cuscuz. Conhece cuscuz 
de milho né? Feito com o milho, ralava, é, como eu disse, lá era difícil, mas às vezes dava plantava 
e colhia e tão quando o milho tava seco ou maduro que fosse, seco ponhava ele de molho numa 
água quente, ai dali vinha ralando a espiga, me lembro como se fosse hoje, ralando no ralo, ali 
tirava aquela farinha, aquela fubá que a gente fala fubá hoje né, e dali fazia o cuscuz que naquela 
época chamava pão de milho e ali a gente comia com feijão, era, nosso alimento era aquilo. Arroz 
a gente nem sonhava, não sabia nem o que era arroz. Era difícil, era difícil e era bom, porque era 
o costume né naquela época [...]. (SILVA, 2016a) 
 

A dificuldade na variação da comida diária foi um fato não sentido somente para Maria José, mas 

parte das entrevistadas relatou o mesmo, Maria Jesus conta que no período de ocupações não se tinha o 

que comer e a mesma “tirava um palmito coqueiro, as meninas não queriam comer, e ele” (referência ao marido) 

dizia “-Come fia, é gostoso, come! Ele mesmo não tava comendo, não tava achando gostoso, mas tinha que comer, [...] gente 

nós sofremos hein!”. (SILVA, 2016b) 

Por meio da fala das entrevistadas se torna possível identificar vários insumos que não estão tão 

presentes diariamente na mesa nacional atualmente, como é o caso do cuscuz, farinha de mandioca, 

palmito coqueiro e o fubá, mas em contraposição a realidade atual, parte considerável das entrevistadas 

elucidaram que não comiam o arroz na infância. O motivo deste cardápio “diferenciado” se deve há 

inúmeros fatores, dentre eles podemos citar a falta de recursos financeiros para compra de alimentos e 

pela dificuldade de produção de certos legumes, vegetais, cereais e hortaliças, um exemplo disso é o arroz. 

Esse fato foi ressaltado na memória de Maria de Lurdes ao mencionar que as pessoas: 
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[...] plantava roça, então tinha algodão, ai na época de algodão a gente ia ajuda a colher algodão, 
tinha uma casa de farinha que a gente ia ajudar o senhorzinho que era arrancar a mandioca, raspar 
né, para fazer a farinha, e a gente ganhava a farinha para comer e um bijuzinho para comer. 
Porque não tinha essas riquezas que nois tem hoje. (OLIVEIRA, 2016b) 

 
Já sobre a conservação dos alimentos, por não ter geladeira na época, Amerentina elucidou que 

“comprava carne a gente tinha que por ela, charquear né, ela, a gente salgava e botava no, botava lá no varal para secar né, 

não tinha jeito, senão estragava” (MATOS, 2016), Eleonice relatou que “não tinha conservação, se você comprasse 

alguma carne [...] a mais você tinha que salgar e por no sol, o se não se fritava e ia comendo aos poucos” (NASCIMENTO, 

2016).  A técnica de cura da carne por secagem e salga é um “recurso que nasceu da necessidade de 

conservar carnes, estendendo a sua vida útil e permitindo que fossem transportadas por longas 

distâncias”. (JANUÁRIO, 2015) 

Existem três tipos mais comuns de conservação da carne, sendo eles: a carne seca, charque e a 

carne de sol e, em todos eles a carne sofre um processo de desidratação, sendo que as principais diferenças 

estão na quantidade de sal, tempo de cura e local que ocorre o processo. No processo da carne seca os 

cortes bovinos são esticados “em mantas, salgados e depois expostos ao amanhecer até que perca pelo 

menos 50% da sua umidade. Por levar mais sal e ter mais tempo de exposição que a carne de sol é menos 

úmida e tem maior prazo de validade”. (JANUÁRIO, 2015) 

O Charque “nascido no Rio Grande do Sul, tem mais tempo de preparo e mais sal que a carne 

seca. Os cortes exclusivamente bovinos, geralmente do dianteiro e mais gordurosos, são expostos 

geralmente a salga úmida, salga seca, lavagem e secagem” (JANUÁRIO, 2015). Por fim, a carne de sol, 

“tradicional do Nordeste, é a mais artesanal das carnes curadas. O corte (bovino ou caprino) recebe uma 

camada de sal fino e é deixado em locais cobertos e bem ventilados para secagem gradual, não é mais 

seca ao sol como antigamente”. (JANUÁRIO, 2015) 

Outro método de conservação de líquidos e alimentos foi o relembrado por Eleonice que 

mencionou que durante o acampamento para manter a água fresca se colocava na “[...] porunga ou senão 

moringa. Ai de noite ponhava, cava um buraco, e ponhava lá para ir refrescando”. A porunga elucidada também é 

conhecida como cabaça e é uma planta que produz frutos com cascas resistentes que também são 

utilizados na fabricação de peças artesanais. 

Mesmo que atualmente as assentadas não tenham mais a necessidade de curar a carne, conservar a 

água e cozinhar no fogão a lenha esses imóveis, móveis, objetos e saberes ainda estão presentes no 

cotidiano das assentadas, pois ao adentrar em suas residências observa-se o fogão a lenha compartilhando 

o mesmo espaço com fornos elétricos, micro-ondas e fogões a gás, Maria das Dores mencionou que no 

passado “gostava muito de cozinhar era feijão na lenha, fazer um frango caipira na lenha, quando acabava o gás que a 

gente não tinha dinheiro para comprar aai fazia, era tudo na lenha também” (BARBOSA, 2016). Não obstante, o 
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uso atual do fogão a lenha além de evocar as memórias do passado, fazer lembrar a comida dos avós e 

dos pais, se tornou parte do cotidiano das famílias, um símbolo de autenticidade, bucolismo e resistência. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O título deste trabalho nos permite fazer as indagações que vêm nos norteando ao longo de todas 

as fases de inventariação do patrimônio material e imaterial dos assentamentos de reforma agrária de 

Rosana/SP, o que há além das bandeiras e foices? O que há no contexto cultural, social e econômico 

dessas comunidades? E além do que a mídia expõe sobre os movimentos de reforma agrária, o que mais 

precisamos e deveríamos saber? 

Talvez os questionamentos corretos fossem: o que há antes, durante e depois dos barracos de 

lona? Quem são os atores por detrás das lonas pretas? Quais são os seus intuitos, sonhos e frustrações? 

Essas e outras perguntas talvez um dia sejam ou não sejam respondidas, mas para esse momento é 

possível refletir os espaços rurais, em especial os espaços de reforma agrária, como espaços interculturais.  

Interculturais no sentido de que os assentamentos de reforma agrária se configuram em um único 

espaço que se torna palco para a encenação de inúmeros traços culturais provenientes de diversas partes 

do Brasil e do Mundo. Em exemplo a isso, citamos a origem das assentadas entrevistadas: da Bahia temos 

portadoras da memória de Ibiassucê e Valente; Do estado do Paraná entrevistadas provenientes de 

Diamante do Norte, São Pedro do Ivaí e Goioerê; Do estado do Pernambuco representantes dos 

municípios de Novo Exu e Buíque; De Minas Gerais uma entrevistada de Conselheiro Pena; E, por fim, 

assentadas nascidas nos municípios paulistas de Cuiabá Paulista e Dracena. 

Nesse êmulo, as dez entrevistadas que compartilharam as suas memórias e cada uma delas possui 

uma origem diferente, somando cinco estados representados. Além da origem, cada entrevistada possuí 

uma trajetória de vida diferente, nisso salientamos outra característica, pois todas elas passaram por no 

mínimo três cidades antes de aportarem em Rosana/SP. 

O contexto intercultural não está atribuído somente na trajetória de vida e origem dos assentados, 

claro que esses são fatores vitais nesse processo de construção da identidade cultural e coletiva, mas a 

militância os hábitos rurais e urbanos também os configuram como seres culturais e, que extrapola a 

imagem criada no imaginário popular, por meio dos veículos de comunicação e senso comum, sobre o 

que é ser um assentado. 

Dentre as dimensões que possui o barraco de lona, entendemos que ele é o ponto de encontro 

inicial da luta pela tão sonhada posse de terra, é o ambiente onde pessoas de diversas crenças, credos, 

raças, hábitos, costumes, origens e trajetórias se encontram e observam na militância um ideal em comum. 

É o espaço onde todos os traços culturais individuais se tornam parte do coletivo, um ambiente de 
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aprendizado, de troca de conhecimentos e de ressignificação, sem deixar de ser um ambiente de lutas, 

resistências, conquistas e fracassos.  

Depois das foices, bandeiras e da lona preta esticada as mudanças sócio/culturais não se 

extinguem, elas continuam em modificação, no entanto convivem em um único espaço. Os 

assentamentos que como relatados anteriormente, se tornam os espaços da evocação da memória, 

encenação das culturas e ressignificação dos hábitos e costumes. 

Este trabalho permitiu incitar a discussão de quais são os traços culturais no âmbito material e 

imaterial que configuram uma comunidade de mulheres assentadas como seres culturais de interesse para 

a preservação no futuro Museu do Assentado.  

Os hábitos do cotidiano podem e devem ser considerados como patrimônio cultural, bem como 

disserta Cecília Londres ao dizer que o “patrimônio é tudo que criamos, valorizamos e queremos 

preservar: são os monumentos e obras de arte, e também festas, músicas e danças, os folguedos e as 

comidas, os saberes, fazeres e falares. Tudo enfim que produzimos com as mãos, as ideias e a fantasia” 

(FONSECA, 2001). 

O museu se insere nesse contexto também como um ambiente que busca a discussão desse 

patrimônio, não somente para a comunidade externa, mas a comunidade autóctone que muitas vezes não 

entende os seus hábitos e costumes como algo importante a ser preservado e disseminado e, a visitação 

turística, aliando o econômico, social e o cultural pode promover o ambiente onde todos esses ideais de 

preservação, ressignificação, educação, reconstrução e entre outros se encontrem e se tornem efetivos. 
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A IMPORTÂNCIA DOS ESTUDOS 
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Janaína da Silva Ribeiro1; Luís Felipe Umbelino2; Vicente de Paulo 
Santos de Oliveira3 

 
 

INTRODUÇÃO 

A titulação definitiva de um território quilombola exige uma série de trâmites legais, que inicia-se 

com a autodefinição (certificada pela Fundação Cultural Palmares - FCP) e, posteriormente, os seguintes 

passos: elaboração e publicação do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação – RTID, portaria 

de reconhecimento, decreto de desapropriação e, finalmente, a titulação. O relatório supracitado é um 

documento, chancelado pela Instrução Normativa n° 57/2009 (IN – 57) do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA) de acordo com o Artigo 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988 e o Decreto nº 4.887, de 20 de novembro 

de 2003. O RTID é dividido em seis peças fortemente integradas e o relatório antropológico é uma delas. 

Já o relatório agroambiental, foco deste artigo, é um adendo do relatório antropológico e é normatizado 

pela Nota Técnica n° 006/2009 que consiste em um roteiro para o levantamento de informações 

agronômicas e ambientais das comunidades. 

O Relatório Agroambiental, constitui um marco de avanço para os estudos de delimitação 

territorial de comunidades quilombolas existentes no Brasil. Sua base de dados subsidia a tomada de 

decisão, o planejamento e a gestão ambiental do território através de um retrato da situação atual, por 

meio da caracterização física, socioeconômica e jurídico institucional, apresentada de forma estruturada 

e representada espacialmente através de mapas. 

 
1  (Engenheira Agrônoma, mestranda em Engenharia Ambiental no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 
Fluminense, ribeiro.janaina@hotmail.com  
2 Doutor em Ecologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto Federal de Educação ciência e tecnologia 
Fluminense, lfumbelino@gmail.com 
3 Doutor em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa, Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 
Fluminense, vicentedepaulosantosdeoliveira@yahoo.com.br 
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A abordagem metodológica utilizada foi qualitativa e a análise de dados secundários foi realizada 

a partir da pesquisa documental e bibliográfica. A pesquisa documental foi realizada no INCRA junto 

aos RTIDs das comunidades Alto da Serra Mar, Botafogo, Cabral, Caveira, Cruzeirinho, Marambaia, 

Santa Rita do Bracuí, Santana e São Benedito. 

Diante do exposto, o presente artigo tem como objetivo analisar os estudos apresentados nos 

relatórios agroambientais desenvolvidos nas comunidades remanescentes de quilombo fluminenses, 

assim como entender sua metodologia de elaboração, a fim de compreender como o INCRA avalia as 

questões ambientais e agronômicas.  

Considerando que muitas comunidades autodeclaradas quilombolas junto à FCP ainda não estão 

regularizadas perante o INCRA, é importante que haja um estudo a respeito da elaboração desses 

relatórios, já que, legalmente, outras entidades em convênio com este órgão podem elaborar tais 

documentos. Sendo assim, este estudo poderá subsidiar a elaboração do relatório agroambiental em 

comunidades que ainda não dispõem do mesmo.  

Além desta parte introdutória o artigo apresenta a metodologia utilizada para a construção deste 

trabalho, onde constam os aspectos destacados nos relatórios agroambientais estudados. A seção seguinte 

trata do resultado e discussão, onde são apresentados os principais conceitos e legislação pertinentes ao 

tema de regularização fundiária de comunidades quilombolas. O texto é encerrado com as considerações 

finais, onde são apontadas as perspectivas para a construção do Relatório Agroambiental, assim como a 

sugestão de sua utilização de forma mais prática. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 A abordagem metodológica utilizada foi qualitativa e a análise de dados secundários foi realizada 

a partir da pesquisa documental e bibliográfica. A pesquisa documental foi realizada através dos RTIDs 

das comunidades Alto da Serra Mar, Botafogo, Cabral, Caveira, Cruzeirinho, Marambaia, Santa Rita do 

Bracuí, Santana e São Benedito, cedidos pelo INCRA para esta pesquisa. 

Área de estudo 

 O estudo foi desenvolvido em nove territórios quilombolas do estado do Rio de Janeiro, pois, 

neste estado, somente essas comunidades possuem os seus relatórios agroambientais elaborados. É 

importante salientar que existem atualmente dezesseis comunidades no estado do Rio de Janeiro que 

ainda não possuem este documento. Delimita-se, então, a área de estudo nas Comunidades 

Remanescentes de Quilombo: Alto da Serra Mar, Botafogo, Cabral, Caveira, Cruzeirinho, Marambaia, 

Santa Rita do Bracuí, Santana e São Benedito. Nas linhas abaixo apresenta-se uma breve explanação das 

principais informações constantes nos relatórios agroambientais dessas comunidades.  
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Comunidade Remanescente de Quilombo do Alto da Serra do Mar 

 Localizada nos municípios de Angra dos Reis e Rio Claro, a cerca de 540 metros de altitude, com 

uma área delimitada de 327,19 ha, possuindo 30 famílias cadastradas. A Região do Médio Paraíba iniciou 

sua produção agrícola para o abastecimento das tropas que transportavam ouro de Minas Gerais para o 

Rio de Janeiro e, posteriormente, tornou-se grande produtora de café. Até o final da década de cinquenta, 

o território era área de produção de carvão, fundamentalmente por sua proximidade com Volta Redonda 

e Barra Mansa. (RTID, 2010).  

O relevo no município é ondulado com amplitudes maiores que 200 metros e declividades 

superiores a 45%, favorecendo a coleta de esgoto e a drenagem das águas pluviais. A área urbana do 

Município demonstra pouca existência ou nenhuma área arborizada e apresenta apenas uma vegetação 

rasteira que a cada ano sofre com os incêndios florestais, tornando assim esse solo desprotegido suscetível 

às erosões. A fauna e a flora são caraterísticas do bioma mata Atlântica (PMSB - RC, 2014). No que 

compete aos aspectos agronômicos, o solo é pouco mobilizado, pois os cultivos mecanizáveis são 

reduzidos e concentram-se nas partes planas do relevo, favorecendo a conservação do mesmo. Nas 

encostas foi identificada a produção da cultura da banana, principalmente, próximo aos corpos d’água, e 

um manejo característico de sistemas agroflorestais. A bananicultura é destinada à comercialização. Os 

moradores também comercializam o excedente das pequenas criações de bovinos, suínos e aves. (RTID, 

2010).  

Comunidade de Remanescentes de Quilombo de Botafogo 

Localizada no município de Cabo Frio, justamente na parte oeste, vizinha da cidade de São Pedro 

da Aldeia, mais precisamente, contígua a área da comunidade remanescente de quilombo da Caveira. 

Com uma área delimitada de 189,8364 ha, possuindo 250 famílias, porém apenas 34 são cadastradas. A 

produção agrícola é voltada para a subsistência, onde o excedente é comercializado nas feiras livres ou 

compartilhado entre amigos e parentes. Dentre a produção agrícola, se destaca a mandioca, porém outras 

culturas que também são cultivadas, como o feijão; o milho; o quiabo; citrus e a banana, além das demais 

culturas que, apesar de não serem plantadas sistematicamente, desenvolvem papel relevante para alguns 

quilombolas e utilizam dos seus excedentes para comercialização nas feiras livres, como no caso do 

abacate, acerola e a jabuticaba. As atividades de pecuária e avicultura também estão presentes. (RTID, 

2013). 

Embora o bioma presente seja o da mata atlântica, para Coe et al. (2007), Cabo Frio constitui-se 

no “único grande reduto de caatingas extra-sertanejos” do país. A autora considera também que a região 

apresenta um quadro geomorfológico complexo e diferenciado em razão da morfogênese. A topografia 

do território pode ser classificada como plana, apresentando declividades que variam de 10% e o clima é 
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seco, possuindo a menor quantidade de chuvas do estado e em relação à flora apresenta muitas espécies 

endêmicas e raras (RTID, 2013). O município conta com o Parque Ecológico Municipal do Mico-Leão-

Dourado e com o Parque Ecológico Dormitório das Garças (PCRMA – CF, 2017).  

Remanescente de Quilombo de Cabral 

Localizado no Município de Paraty, distando este, cerca de 10 km da sede. Possui uma área 

delimitada de 512,8478 ha e tem 57 famílias quilombolas cadastradas. O relevo é fortemente acidentado 

e de grande suscetibilidade a processos erosivos, por outro lado, essa característica torna o território um 

refúgio por dificultar a especulação imobiliária. Na comunidade pequenas criações, como aves e suínos, 

ocupam o mesmo espaço do plantio (cana, milho, banana, citrus, mandioca), que é efetuado em locais 

próximos às habitações ou em meio à capoeira e pastos. Em todos os casos há uma heterogeneidade das 

culturas com as formações nativas. Formando espaços paralelos aos sistemas agroflorestais, o que é 

interessante para sócio ambiente local (RTID, 2009). O município de Paraty, além de suas riquezas 

históricas, que remontam o período Colonial, conta com cinco unidades de conservação, tais como: o 

Parque Nacional da Serra da Bocaina, a Estação Ecológica de Tamoios, a Área de Proteção Ambiental 

Cairuçu, a Área de Proteção Ambiental da Baía de Paraty e a Reserva Estadual Ecológica da Juatinga 

(DIAS e SEIXAS, 2017). A fauna e a flora são características do bioma Mata Atlântica e sua localização 

geográfica deve assim estar em consonância com os diferentes planos de manejo da diferentes unidades 

de conservação circunvizinhos (RTID, 2009). 

 

Remanescentes das Comunidades dos Quilombos de Caveira 

 

Localizado no Município de São Pedro da Aldeia, distante da sede do município por cerca de 10 

km. Com uma área delimitada de 222,6017 ha, possuindo 162 famílias cadastradas. A cultura da mandioca 

é amplamente difundida na região, por se tratar de uns dos produtos mais populares da alimentação 

brasileira desde o início da colonização. Os múltiplos e variados aspectos que envolvem o seu cultivo e 

transformação em alimento conferem-lhe considerável importância histórica, econômica e social para os 

quilombolas de Caveira. Outras culturas também são plantadas na região, como o feijão; o milho; o 

quiabo; citrus e a banana, sem falar nas demais culturas que, apesar de não serem plantadas 

sistematicamente, desenvolvem papel relevante para alguns quilombolas e utilizam dos seus excedentes 

para comercialização nas feiras livres, como no caso do abacate, acerola e da jabuticaba. As atividades de 

pecuária e avicultura também estão presentes. (RTID, 2010). O município é contemplado pelo Parque 

Municipal da Mata Atlântica Aldeense e em 2014, 6% do município era composto por vegetação natural, 

sendo a maior parte restinga e mata. (PCRMA – SPA, 2017). 

Comunidade Remanescente de Quilombo de Cruzeirinho 
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Localizada no município de Natividade, numa distância de cerca de 7 km da sede do município. 

Com uma área delimitada de 65,8388 há, possuindo 37 famílias cadastradas. O território de Cruzeirinho 

encontra-se submetido em meio à pecuária de corte, aparecendo ainda algumas áreas destinadas a culturas 

anuais como o arroz, feijão e mandioca, limita a comunidade rodovia. Segundo organizações 

ambientalistas do local a pecuária tem causado fortes impactos ambientais. Isto pode ser notado no 

território, onde a abertura dos pastos exigiu a supressão de florestas nativas. (RTID, 2012). 

 

Comunidade Remanescentes das Comunidades dos Quilombos de Marambaia 

Localizada no município de Mangaratiba, o Quilombo da Marambaia fica situado em um acidente 

geográfico peculiar, na ilha de Marambaia. Com área total delimitada de 52,9939 ha, possuindo 124 

famílias quilombolas cadastradas. A atividade produtiva do território quilombola de Marambaia destaca-

se pelo perfil pesqueiro de sua comunidade, característica dada principalmente pelo seu amplo litoral, que 

oferece facilidade à produção de pesca. A Marambaia ainda possui extensa área de Mata Atlântica 

originária, de vegetação de restinga e de mangues em excelente estado de conservação (RTID, 2015). As 

áreas de restinga encontram-se em franco estado de devastação (SOUZA, 2007), o que torna o território 

de Marambaia ainda mais importante do ponto de vista da preservação ambiental.  

 

Remanescente do quilombo de Santa Rita do Bracuí 

Localizado no Município de Angra dos Reis, possuindo 119 famílias. A comunidade se dedica 

ainda à agricultura, porém o fazem para consumo próprio e ao extrativismo. Os produtos mais cultivados 

são aipim, milho, feijão, hortaliças, cana-de-açúcar, pupunha, banana, goiaba, abacate, jambo e coco 

Dentro do território de Bracuí estas áreas possuem uma característica própria quanto ao seu sistema de 

uso e ocupação do solo em que plantas lenhosas perenes são manejadas em associação com plantas 

herbáceas, arbustivas, arbóreas, culturas agrícolas, forrageiras em uma mesma unidade de manejo, de 

acordo com arranjo espacial e temporal, com alta diversidade de espécies e interações entre estes 

componentes, podendo inclusive conter agroflorestas. (RTID, 2015). De acordo Pocidonio e Silva (2011), 

o município tem aproximadamente 819 km² de extensão, seis metros de altitude do nível do mar e 

aproximadamente 160 mil habitantes, possui no turismo importante vocação econômica e é conhecido 

por suas belezas naturais, que se compõe do misto de ilhas (totalizando 365), praias (aproximadamente 

2000). A alta pluviosidade atrelada ao relevo movimentado da região tem merecido uma atenção especial 

em Angra dos Reis por parte dos órgãos públicos devido a problemas como o deslizamento (RTID, 

2015). 
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Remanescentes das Comunidades dos Quilombos de Santana 

O Município de Quatis pertence à Região de Governo do Médio Paraíba. O clima regional é 

denominado genericamente como Tropical de Altitude, por corresponder a uma região com zoneamento 

climático fortemente influenciado pela compartimentação do relevo e pelo desnivelamento altimétrico. 

O município possuía mais de 90% de cobertura vegetal de mata Atlântica, porém, atualmente, encontra-

se altamente antropizado pelos últimos dois séculos de intensa exploração agropecuária. Apesar da 

devastação da cobertura vegetal, a fauna da região ainda apresenta relativa diversificação. (RTID, 2007). 

 

Remanescentes das Comunidades dos Quilombos de São Benedito 

Localizado no município de São Fidélis, numa distância de 2 km da sede do município. Com uma 

área delimitada de 2.946,40 ha, possuindo 60 famílias quilombolas cadastradas. A atividade produtiva do 

território de São Benedito encontra-se totalmente dominado pela pecuária de corte, prática comum da 

região. A prática predatória da queimada para renovar pastagem causa, entre outras consequências, o 

despejo de gases e partículas na atmosfera, a queima da fertilidade do solo, a eliminação ou a expulsão de 

invertebrados e pequenos vertebrados da área. Há muitas áreas de preservação permanente totalmente 

devastadas sem nenhuma iniciativa governamental ou privada para recompor-lhes os ecossistemas 

vegetais nativos, pois o estado ambiental do território é preocupante. (RTID, 2010).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo Wanderley (2000, p. 116) ―território é um espaço delimitado, cujos contornos são 

recordados por certo grau de homogeneidade e de integração no que se refere tanto aos aspectos físicos 

e as atividades econômicas, quanto à dimensão sociocultural da população local. Para Lima (2016, p. 13) 

a definição de território está vinculada às relações de poder, ou seja, ―o território é um espaço geográfico, 

que apresenta fronteiras fluidas, é social e historicamente construído, onde os atores sociais (re)produzem 

e (re)significam sua cultura. É o espaço de disputa entre arenas e poder, que possui aspectos tangíveis e 

intangíveis. A autora ainda define territorialidade como sendo a ―expressão do poder da sociedade na 

conformação do espaço geográfico (territorial). São as manifestações culturais, os aspectos materiais e 

imateriais que regem a vida e a (re)produção sociocultural dos atores e sujeitos do território (LIMA, 2016, 

p. 14).  

No que se refere especificamente ao conceito de território quilombola, a legislação federal, através 

do artigo 2° do Decreto 4.887/2003 considera como remanescentes das comunidades quilombolas ―os 

grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de 
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relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à 

opressão histórica sofrida. O Decreto 5.051, de 19 de abril de 2004, promulgou a Convenção n° 169 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre povos indígenas e tribais, categorizou os 

quilombolas como ―povo tribal, tendo em vista a identidade étnica, os costumes e a cultura, a história 

secular e a relação de pertencimento com o território que ocupam. 

Para assegurar seus direitos como sujeitos coletivos, um avanço para esses atores foi a Política 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidade Tradicionais, regulamentada pelo 

Decreto n°6.040/2007. A mesma objetiva: “promover o desenvolvimento sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais, com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos 

territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua identidade, suas 

formas de organização e suas instituições” (BRASIL, 2007). 

De acordo com o Guia de Políticas Públicas Para Comunidades Quilombolas (2013), 82,2% das 

famílias quilombolas desenvolve como atividade a agricultura, o extrativismo ou a pesca artesanal. Este 

mesmo documento informa que 74,73% das famílias estão em situação de extrema pobreza. Esses dados 

demonstram que a regularização fundiária dessas comunidades é urgente, de modo que possam melhorar 

a infraestrutura e a qualidade de vida, além da inclusão produtiva e a garantia de direitos à cidadania 

através do acesso às políticas públicas. 

Quando as comunidades estão localizadas em áreas rurais, a agricultura é a atividade que 

transversaliza todas as outras atividades geradoras de recursos financeiros, delineando bem o conceito da 

multifuncionalidade da agricultura e novas ruralidades. Os agricultores familiares (re)produzem manejos 

que expressam seus modus vivendi e modus operandi nesses espaços. 

Após o reconhecimento dos remanescentes de quilombos pela Constituição Federal de 1988, os 

grupos quilombolas ganharam uma visibilidade mínima enquanto sujeitos de direitos, muitos deles 

funcionando como medidas de reparação reivindicados em razão de um passado de submissão e negação 

(RODRIGUES, 2010). Dentre esses direitos estão: a garantia ao título coletivo de suas terras, a 

preservação de sua cultura e o atendimento de suas necessidades através de políticas públicas. 

Segundo dados da FCP (2017) 2.890 comunidades quilombolas foram certificadas por 

esta fundação. No entanto, de acordo com o INCRA (2017) apenas 1.525 terras quilombolas 

encontram-se em processo e somente 167 foram tituladas. Esses números refletem a morosidade 

das ações do INCRA frente aos processos de reconhecimento, bem como a burocratização dos 

entes e das instâncias envolvidas. De acordo com dados do INCRA (2018) o Brasil tem 1.715 

processos abertos para reconhecimento da comunidade como remanescente de quilombo, sendo 977 na 

região Nordeste; 142 na Norte; 118 no Centro Oeste; 151 na Sul e 327 na Sudeste, dos quais 25 são 

oriundos do estado do Rio de Janeiro (Tabela 1). 
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Tabela 1: Ilustra as comunidades fluminenses que solicitaram abertura de reconhecimento como 

remanescentes de quilombos, o município onde estão localizadas e o ano de abertura do processo junto 

ao INCRA 

Comunidade 

 

Município Ano de abertura do processo 

Rasa Armação dos Búzios 2004 

Santana (título da FCP) Quatis 2004 

Caveira Botafogo São Pedro da Aldeia 2004 

Pedra do Sal Rio de Janeiro 2005 

Sacopã Rio de Janeiro 2005 

São José da Serra Valença 2005 

Marambaia Mangaratiba 2006 

Machadinha Quissamã 2006 

Alto da Serra do Mar Rio Claro 2006 

Santa Rita do Bracuí Angra dos Reis  2006 

São Benedito  São Fidélis 2006 

Cabral  Paraty 2006 

Sobara Araruama 2006 

Cruzeirinho Natividade 2007 

Botafogo Cabo Frio 2007 

Deserto Feliz São Francisco do 

Itabapoana 

2007 

Prodígio Araruama  2009 

São José do Pinheiro Pinheiral 2009 

Maria Romana Cabo Frio 2011 

Baia Formosa Búzios 2012 

Tapera Petrópolis 2013 

Maria Joaquina Cabo Frio 2013 

Boa Esperança Areal 2013 

Fonte: INCRA, 2018 
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Como supracitado, o RTID é um requisito para a obtenção do título de propriedade para os 

quilombolas. O mesmo é produto de pesquisa participativa realizada junto às comunidades. A 

metodologia utilizada pelo INCRA para construção dos Relatórios Agroambientais das comunidades 

estudadas do estado do Rio de Janeiro, foi o levantamento bibliográfico e métodos qualitativos através 

de entrevistas e reuniões junto às comunidades. A adoção de equipes interdisciplinares para a construção 

dos relatórios técnicos foi um avanço no sentido de melhor compreender os aspectos técnicos, culturais, 

identitários, econômicos e sociais dos territórios quilombolas. Por outro lado, a burocratização nos 

processos retarda a Titulação das terras e dificulta o acesso das comunidades tradicionais a outras políticas 

públicas. Tais metodologias que dispõem deste documento comungam com os princípios da participação, 

à medida que os pesquisadores fizeram o levantamento dos dados referenciados nos relatos das pessoas 

que vivem nos territórios. A investigação da história e cultura locais, as entrevistas, a aplicação de 

questionários, a participação em atividades promovidas nas comunidades, o convívio, o diálogo e troca 

de saberes com os atores do território são fundamentais para a pesquisa qualitativa. Para Alberti (2004), 

a história oral apresenta estreita relação com categorias como biografia, tradição oral, memória, linguagem 

falada, métodos qualitativos etc. A pesquisa qualitativa interpreta e atribui significado aos fenômenos 

estudados, além de ajudar a identificar questões e entender porque elas são importantes (MORESI, 2003). 

Através das metodologias utilizadas nos Relatórios Agroambientais das comunidades 

estudadas que compõem o RTID, é possível observar que a maioria se dedica às atividades de 

subsistência, onde os excessos não consumidos pelos familiares são comercializados nas feiras locais. 

Pode-se observar também que os produtores rurais possuem tradicionalmente medidas de conservação 

do solo. Contudo, devido, principalmente, à carência do serviço de assistência e extensão rural (ATER), 

podem ser observadas algumas práticas relacionadas à agricultura convencional.  

Desta forma é importante a incorporação da pauta ambiental na ação de órgãos governamentais 

para as comunidades, o incentivo de práticas agroecológicas como o uso de sistemas agroflorestais, por 

exemplo, pode ser muito eficaz, considerando que a base de seu manejo já está incorporada a cultura 

produtiva das comunidades que visam à preservação ambiental. Os sistemas agroflorestais são uma 

alternativa de produção e obtenção de renda para os agricultores familiares. Esse sistema baseia-se na 

produção de plantas de diferentes espécies e vários estratos em uma mesma área. Desse modo, aumenta-

se a biodiversidade, diminui-se o risco de perdas por pragas ou doenças e distribui melhor a renda ao 

longo do tempo. Torna-se necessário oferecer condições para que os agricultores possam assimilar estas 

tecnologias simples e de baixo custo, apropriadas para uso e conservação do solo, e que possam dar 

continuidade a sua produtividade agrícola. Para Caporal (2008), é necessário minimizar os impactos 

ambientais gerados pela agricultura convencional e sugerir estratégias para se alcançar um 

desenvolvimento socialmente mais apropriado e que preserve a biodiversidade e a diversidade sócio-

cultural. 
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É fundamental destacar a importância das populações tradicionais na conservação da natureza 

(PEREIRA E DIEGUES, 2010). O conceito de desenvolvimento sustentável sugere o equilíbrio entre o 

uso dos recursos naturais e a proteção da diversidade biológica, e pode-se inferir que as populações 

tradicionais – como os quilombolas - detêm a solução deste dilema, experimentada ao longo de gerações 

em convívio íntimo com o seu habitat, dentro de uma ética de conservação. A relação de interdependência 

existente entre o meio ambiente e as tradições culturais produtivas das comunidades tradicionais 

(quilombolas e pescadores em geral) assegura a sustentabilidade ambiental. Porém, Santos e Loreto (2012) 

alertam que “mantém-se uma relação não equilibrada entre meio ambiente e desenvolvimento, porque as 

ações políticas sustentam-se pelas condições de modernidade e não valorização das pessoas e meio 

ambiente”. Mais uma vez destaca-se a importância ao acesso às políticas públicas, dentre elas a ATER, 

para que se alcance não só a sustentabilidade ambiental, mas a sustentabilidade cultural. 

O desenvolvimento sustentável de comunidades quilombolas não é uma ação finalística do 

INCRA. Contudo, quase como um jargão, vale o registro de que a promoção de políticas públicas deve 

buscar as alternativas de soluções (ações) que visem potencializar as 

características naturais, culturais e históricas das comunidades quilombolas, identificando as suas 

potencialidades socioeconômicas e viabilizando o protagonismo destes atores sociais. O consumo de 

produtos oriundos de comunidades tradicionais é uma tendência. Esse mercado deve ser explorado com 

cuidado para que as preferências do mercado não venham a diminuir a biodiversidade nessas 

comunidades, nem mesmo prejudicar as práticas tradicionais de produção. 

A preocupação com a sustentabilidade ambiental e cultural foi demonstrada ao longo da 

elaboração dos relatórios agroambientais do estado do Rio de Janeiro. Seus modelos mais recentes 

(Marambaia e Santa Rita do Bracuí) foram elaborados em 2015 e são os mais completos do ponto de 

vista de observância à Instrução Normativa 57 e à Nota Técnica 006/2009. Preocuparam-se bastante 

com o levantamento biótico e investigaram os seguintes aspectos: (1) diagnóstico físico que considerou 

a localização, clima, geomorfologia e pedologia; (2) água, que descreve a política nacional dos recursos 

hídricos e seus aspectos qualitativos. Assim com a sanidade ambiental, no contexto dos resíduos sólidos 

e tratamento de esgoto. (3) diagnóstico biótico, que descreveu as características do bioma regional. (4) 

diagnóstico socioeconômico; (5) destinações de influência, que descrevem os territórios protegidos pela 

legislação ambiental; (6) ordenamento jurídico, descrevendo os aspectos da legislação ambiental nas 

instâncias federal, estadual e municipal e; (7) as práticas produtivas dos territórios quilombolas, que se 

refere aos aspectos agronômicos das comunidades.  

Apesar da sua importância no processo de regularização fundiária, os RTIDs são dispendiosos 

demais para serem apenas documentos demandados pela burocracia. Este documento deve ser utilizado 

como ferramenta para promover melhoria na produtividade agrícola, na sustentabilidade ambiental e na 

qualidade de vida dos moradores dessas comunidades. Estas ações poderiam ser executadas através de 

parcerias com entidades como organizações não governamentais e universidades, com atividades voltadas 
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para a educação ambiental e agroecologia, por exemplo. Sugere-se para isso, a utilização da lista de 

demandas relacionadas aos aspectos ambiental e agronômico localizada na conclusão de cada relatório 

agroambiental.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os estudos agroambientais realizados pelo INCRA nas comunidades fluminenses, a partir de 

2015, apresentaram uma maior densidade nas informações, principalmente em relação aos aspectos 

ambientais. Considera-se urgente a regularização fundiária das comunidades quilombolas para que estas 

possam acessar políticas voltadas para este público, melhorando a qualidade de vida e a sustentabilidade 

de sua cultura. Os estudos agroambientais realizados pelo INCRA, é parte primordial não só para se 

conseguir a titulação do território, mas para direcionar os aspectos relacionados à sustentabilidade 

ambiental, econômico, social e cultural. 

É importante salientar que a agricultura nessas localidades é incipiente, no entanto, uma discussão 

que merece ser analisada à luz da multifuncionalidade da agricultura se refere aos aspectos de geração de 

renda. Posto que, os quilombolas vivem e produzem no território, mas não, necessariamente, têm suas 

rendas geradas da produção agropecuária, o que não os descaracterizam como agricultores familiares.  

 

REFERÊNCIAS 

ALBERTI, Verena. Manual de história oral. 2ª ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: FGV, 2004. 

236p. 

BRASIL. Decreto N° 4.887, de 20 de novembro de 2003.   

BRASIL. Decreto N°5.051, de 19 de Abril de 2004.   

BRASIL. Decreto n°6.040, de 7 de fevereiro de 2007. 

CAPORAL, F. R. Agroecologia: uma nova ciência para apoiar a transição a agriculturas mais 
sustentáveis. In: FALEIRO, F. G.; FARIAS NETO, A. L. de (Ed.). Savanas: desafios e estratégias para 
o equilíbrio entre sociedade, agronegócio e recursos naturais. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2008. 
cap. 29, p. 895-929. 

COE, H.G.; CARVALHO, C.N.; SOUZA, L.O.F.; SOARES, A. Peculiaridades ecológicas da região de 
Cabo Frio. Revista Tamoios, Rio de Janeiro, v. 3, n. 2, 2007. 

DIAS, Ana Carolina Esteves; SEIXAS, Cristiana Simão. Conservação Ambiental em Paraty, RJ: Desafios 
para se Colocar a Ciência em Prática. Biodiversidade Brasileira, n.1, 2017. Disponível em: 
<http://www.icmbio.gov.br/revistaeletronica/index.php/BioBR/article/view/604/522> Acesso em 
07/07/2018. 



 

 
704 

FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, Fundação Palmares certifica 29 comunidades quilombolas, 

2017. Disponível em: http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2017/01/fundacao-palmares-

certifica-29-comunidades-quilombolas Acesso em: 10/12/2017. 

INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA. Instrução Normativa 57. Disponível 

em: < http://www.incra.gov.br/tree/info/file/2543> Acesso em 20/07/2017. 

INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA. Nota Técnica 006/2009. 

INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA. Processos abertos por região. 
Disponível em: <http://www.incra.gov.br/sites/default/files/incra-processosabertos-quilombolas-
v2.pdf > Acesso em: 20/07/2018.  

INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA. Regularização de território 
quilombola: perguntas e respostas. 2017. Disponível em: < 
http://www.incra.gov.br/sites/default/files/incra-andamentoprocessos-
quilombolas_quadrogeral.pdf> Acesso em: 20/07/2018.  

INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA. Relatório Técnico de Identificação e 

Delimitação da Comunidade Remanescente de Quilombo do Alto da Serra do Mar, 2010. 

INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA. Relatório Técnico de Identificação e 

Delimitação da Comunidade de Remanescentes de Quilombo de Botafogo, 2013. 

INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA. Relatório Técnico de Identificação e 

Delimitação da Comunidade Remanescente de Quilombo de Cabral, 2009. 

INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA. Relatório Técnico de Identificação e 

Delimitação da Comunidade Remanescente de Quilombo de Cruzeirinho, 2012. 

INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA. Relatório Técnico de Identificação e 

Delimitação da Remanescentes das Comunidades dos Quilombos de Caveira, 2010. 

INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA. Relatório Técnico de Identificação e 

Delimitação da Remanescente do quilombo de Santa Rita do Bracuí, 2015. 

INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA. Relatório Técnico de Identificação e 

Delimitação da Remanescentes das Comunidades dos Quilombos de Santana, 2007. 

INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA. Relatório Técnico de Identificação e 

Delimitação da Remanescentes das Comunidades dos Quilombos de São Benedito, 2010. 

LIMA, V. C. S. Desenvolvimento territorial endógeno em ambientes de montanha: estudos de caso em 
Nova Friburgo (RJ) e no Alto Camaquã (RS). 2016.104f. Tese. Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro. Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária. Seropédica, 
Rio de Janeiro, 2016.  

MORESI, Eduardo. Metodologia da pesquisa. Brasília: EAD - Brasília: Universidade Católica de 
Brasília, 2003. Disponível em: <file:///C:/Users/Admin/Downloads/MetodologiaPesquisa-
Moresi2003.pdf> Acesso em 07/07/2018. 

PCRMA – CB, Plano De Conservação E Recuperação Da Mata Atlântica De Cabo Frio, 2017. 
Disponível em <http://aemerj.org.br/images/pdf/PMMA/PMMACaboFrio.pdf> Acesso em 07/-
7/2018. 



 

 
705 

PCRMA – SPA, Plano De Conservação E Recuperação Da Mata Atlântica De São Pedro Da 
Aldeia, 2017 Disponível em <http://aemerj.org.br/images/pdf/PMMA/PMMASaoPedro.pdf> 
Acesso em 07/-7/2018. 

PEREIRA,B.E. e DIEGUES,A.C. Conhecimento de populações tradicionais como possibilidade de 
conservação da natureza: uma reflexão sobre a perspectiva da etnoconservação. Desenvolvimento e 
Meio Ambiente, nº22, p. 37-50, julho/dez. 2010. Editora UFPR.  

PMSB – RC, Plano Municipal De Saneamento Básico De Rio Claro, 2014 Disponível em 
<http://www.daaerioclaro.sp.gov.br/arquivos/Decretos/capa_e_sumario.pdf> Acesso em 07/-
7/2018. 

POCIDONIO, E. A. L.; SILVA, T. M. Turismo e interferências físico-ambientais no município de Angra 
dos Reis – RJ. 2011, Disponível em: 
<http://www.geomorfologia.ufv.br/simposio/simposio/trabalhos/resumos_expandidos/eixo10/008.
pdf> Acesso em 08/07/2018. 

RODRIGUES, B. L. R. Primeiros olhares sobre as políticas públicas para comunidades 

remanescentes de quilombos, 2010. Disponível em: 

<http://www.cchla.ufrn.br/cnpp/pgs/anais/arquivos%20gts%20%20recebidos%20em%20pdf/primei
ros%20olhares%20sobre%20as%20pol%c3%8dticas%20p%c3%9ablicas%20para%20comunidades%2

0remanescentes%20de%20quilombos.pdf.> Acesso em 06/06/2017. 

SANTOS, Carmem Lúcia; LORETO, Maria das Dôres Saraiva. Território e sustentabilidade: uma 
questão de responsabilidade?. Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável, v.2, n.2., p.157-169, 
Dezembro, 2012. Disponível em: 

<http://www.locus.ufv.br/bitstream/handle/123456789/18977/artigo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

> Acesso em 06/10/2017. 

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Guia De Políticas Públicas Para 
Comunidades Quilombolas, 2013. Disponível em: <http://www.seppir.gov.br/portal-
antigo/arquivos-pdf/guia-pbq> Acesso em: 12/04/2018. 

SOUZA, Rodrigo. Caracterização da biota do solo da Retinga da Marambaia, RJ, e 
estabelecimento de simbiose micorrízica em Schinus terebinthifolius Raddi. 2007. Dissertação 
(Mestrado em Ciências Ambientais e Florestais) - Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais 
e Florestais, UFRRJ, Seropédica.  

WANDERLEY, Maria. N. B. A emergência de uma nova ruralidade nas sociedades modernas avançadas 
– o ―rural como espaço singular e ator coletivo. Revista Estudos, Sociedade e Agricultura, outubro, 
2000:87-145. 

 

 

 

https://tede.ufrrj.br/jspui/handle/tede/359


 

 
706 

FORMOSO DO ARAGUAIA-TO: 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, LOCAL 

E AGRONEGOCIO 
 
 

Roberto de Souza Santos1 
 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo pretende levantar uma discussão teórico-metodológica a respeito do tema - 

desenvlvovimento local e regional a partir da atividade econômica do agronegocio no municipio de 

Formoso do Araguaia-TO. A discussão teórico-metodológica no que diz respeito ao desenovlvomento 

local e regional, na area da ciencia geográfica em tocantins, ainda é incipiente. O tema em pauta é 

importante no debate acadêmico. Para issso, é relevante que tenha visibilidade nas pesquisas empiricas e 

teoricas.  

Nos pragrafos introdutorios, a intenção é problematizar a noção de desenvolvimento. A noção 

de desenvolvimento é carregada de um conteúdo de cunho teórico e político-ideológico que representa 

valores sociais e culturais do mundo Ocidental. Em principio, a expressão desenvolvimento pode 

significar estágios de desenvolvimento e crescimento econômico das nações. Portanto, as noções de país 

desenvolvido, subdesenvolvido, em desenvolvimento ou como diz, atualmente, - países emergentes, são 

ideias correlatas sobre a noção de desenvolvimento.  

Para Lacoste (1990), há várias noções de subdesenvolvimento. Para ele, a noção de 

subdesenvolvimento está associada à ideia de que uma grande parte da Humanidade, sobretudo, a dos 

países que foram colonizados pelos europeus, vivem em extrema miséria e sofre diferentes formas de 

injustiças. A palavra subdesenvolvimento é utilizada para exprimir o que se denomina de - as 

desigualdades regionais, a situação econômica desfavorável de uma região, em relação a outras regiões no 

mesmo país, ou do Terceiro Mundo. O subdesenvolvimento se refere a conceitos econômicos, sociais e 

políticos que pode caracterizar “países subdesenvolvidos”, “países capitalistas subdesenvolvidos”, “países 

colonizados”, “países pobres”, e os “países do Terceiro Mundo”.  

Para o referido autor, o subdesenvolvimento pode ser visto como “do interior”, e sinaliza causas 

que parecem internas ao país, todavia, pode significar também, causas “do exterior”. No que diz respeito 
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às causas “do exterior”, há um condicionamento e um papel primordial aos efeitos de dominação 

exercidos pelos países imperialistas, (1990, p. 47). Esta última visão é compartilhada pelos teóricos 

marxistas. O subdesenvolvimento é frequentemente apreciado sobre a base da avaliação dos produtos 

nacionais por habitante anualmente. Certamente, a maior parte dos países considerados como 

subdesenvolvidos se caracteriza por valores de PNB per capita nitidamente inferiores aos dos países 

considerados “desenvolvidos”. Entretanto, estes valores representam uma media da renda nacional/anual 

e não representa uma distribuição social real da renda.  

O geógrafo Yves Lacoste, assegura que a noção de subdesenvolvimento representa uma ideia que 

têm objetivos e é rechiada de interesses e de valores ideológicos. Isto é, [...] “A noção de 

subdesenvolvimento não é devida ao acaso, nem a certos caprichos universitários ou jornalísticos. Ela 

resulta de um fenômeno histórico, de um processo de produção e difusão das ideias onde estão 

emaranhadas” [...] (1990, p. 46). A ideia de subdesenvolvimento representa um procedimento político 

organizado pelos países mais ricos do mundo Ocidental com objetivo de construir sua geopolítica 

territorial. Trata-se de uma postura geopolítica em estabelecer uma política territorial de planejamento na 

arena internacional.  

Portanto, a palavra desenvolvimento é trabalhada a partir desta racionalidade. A noção de 

desenvolvimento representa a ideia de progresso, de prosperidade, de crescimento econômico e, 

sobretudo de uma interpretação organicista-evolucionista em que as regiões, o Estado-Nação e os lugares 

necessariamente passam por estágios de desenvolvimento. O termo “desenvolvimento” implica em escala 

de valor, incorporando os ideais e aspirações pessoais e os conceitos que se estabelecem como, sendo as 

metas a serem atingidas por uma “sociedade justa”. Embora, haja nuanças e diferenciações conforme as 

comunidades, pois, o que se propõe como desenvolvimento ou progresso para uma comunidade, não 

necessariamente é o mesmo para outra. A ideia de desenvolvimento sintetiza a universalização e a 

ocidentalização. Desenvolvimento é o nome síntese da ideia de dominação da natureza. 

Em outras palavras, a ideologia desenvolvimentista constitui uma postura política do Estado 

Keynesiano em ter uma filosofia unilateral baseada no pensamento que considera o crescimento 

econômico e o progresso socioeconômico como fenômenos naturais e necessários à sociedade. Nas 

políticas neoliberais, os ideais sobre a ideologia desenvolvimentista aos poucos foi substituída pelas ideias 

sobre desenvolvimento local e, sobretudo por desenvolvimento sustentável. Os legítimos instituidores e 

portadores deste modelo de políticas de desenvolvimento são: a Organização das Nações Unidas, O 

Fundo Monetário Internacional, O Banco Interamericano de Desenvolvimento, A Organização Mundial 

do Comércio e O Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento e atualmente os blocos 

internacionais de poder (blocos econômicos) que instituem politicas de desenvolvimento e de 

planejamento na arena global. Seus planos de desenvolvimento são estabelecidos de “cima para baixo” 

(de forma assimétrica) além de procurar ter o controle do sistema financeiro internacional. Estes atores 

procuram tabalhar a noção de desenvolvimento a partir de uma racionalidade econômica e geopolitica.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Internacional_para_Reconstru%C3%A7%C3%A3o_e_Desenvolvimento
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Nos parágrafos anteriores, abordou-se sobre a noção de desenvolvimento sobre a lógica de 

reprodução do modo de produção capitalista no espaço em uma interpretação histórico-dialética. A tarefa 

agora é analisar sobre a noção de desenvolvimento local e regional. Para problematizar teoricamente 

sobre a noção de desenvolvimento local, precisa-se antes de qualquer coisa, ter uma noção sobre lugar, 

local e de desenvolvimento e, sobretudo, como estes conceitos são interpretados no debate teórico atual. 

Quando se comenta sobre a noção de “local”, se refere à escala das inter-relações pessoais da vida 

cotidiana, que sobre uma base territorial constroem sua identidade. Local e lugar tem noções diferentes. 

O lugar é essa base territorial, o cenário de representações e de práticas humanas que representam a sua 

singularidade; o “espaço da convivência humana”. Nesta perspectiva, pode-se dizer que o lugar é o 

cenário interativo dos acontecimentos, onde os fenômenos naturais e humanos acontecem e produzem 

seus efeitos. Por isso, não é apenas porção e sim síntese da totalidade socioespacial. (Martins, 2002). 

Certeau (1997) diz que o lugar pode se confundir com “local”, com “localização”. Assim, outra 

concepção é aquela que simplesmente associa lugar com escala local de ocorrência dos fenômenos. Mas 

associar o raciocínio de lugar somente como escala local, é uma ideia simplista. No âmbito da Geografia, 

lugar não é tratado como mera questão de escala, e sim em todo um contexto social de interação e 

significado e de contradições sociais. É interessante lembrar, que há muitas controvérsias sobre a noção 

de lugar, e muitos ainda o tratam mais no sentido de “espaço geométrico” ou de localização espacial, 

“cada coisa no seu lugar”. Certeau (1997, p. 20) lembra que cada lugar é próprio, não exatamente por ser 

dotado de um sentido particular, mas porque “aí impera a lei do ‘próprio’: os elementos considerados se 

acham uns ao lado dos outros, cada um situado num lugar ‘próprio’ e distinto que define”. Em resumo, 

a noção de lugar é uma totalidade social enquanto a noção local (localidade) representa um aspecto ou 

um predicado do conceito de lugar. Na geografia lugar é uma noção de espaço.  

Atualmente, a Geografia começa a reler o “lugar” a partir de sua vinculação cada vez mais 

indissociável com os processos da globalização. E questiona a noção de lugar como algo fechado, 

internamente coerente e bem estabelecido e procura entender o espaço-lugar como um lugar-encontro, 

o local de interseções de um conjunto particular de atividades espaciais, de conexões e inter-relações. 

Para Benko (1996), local e global são, com efeito, duas ordens imbricadas, essencialmente contraditórias 

e insuperavelmente dialéticas. Para Carlos (1996, p. 28 e 29) “O lugar se produz na articulação 

contraditória entre o mundial que se anuncia e a especificidade histórica do particular. É no lugar que se 

manifesta os desequilíbrios, as situações de conflito e as tendências da sociedade que se volta para o 

mundo”. Segundo a referida autora, atualmente, pode-se pensar o lugar, a partir de seu envolvimento no 

processo de mundialização. 

Doreen Massey (2000, p. 184) discute as relações local-global e propõe “uma interpretação de 

lugar”, não como o lugar de uma longa herança histórica e identitaria, mas um lugar de relações 
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(encontros) e múltiplas identidades. Procura definir o lugar como um espaço de conexões, “momentos 

articulados em redes de relações e entendimentos sociais” em escalas mais amplas, ou seja, na articulação 

permanente entre os níveis local e global. 

Cada vez mais o espaço se constitui numa articulação entre o local e o mundial. O lugar se 

apresenta como o ponto de articulação entre a mundialidade em constituição e o local enquanto 

especificidade concreta, enquanto momento. O lugar representa e fixa relações e práticas sociais 

produzindo uma identidade complexa, que diz respeito ao mesmo tempo, ao local e ao global (Carlos, 

1996). Por um lado, o lugar é uma força que se mobiliza de dentro para fora (força centrifuga). Para o 

geógrafo M. Santos (1996), o lugar é onde as ações territorializam. O lugar é o cotidiano onde a vida 

social se individualiza, onde a política se territorializa. É no lugar que as coisas acontecem. O lugar é a 

referência pragmática ao mundo, do qual vêm solicitações e ordens precisas de ações condicionadas. A 

partir destes condicionamentos, o lugar emerge como a ordem local.  

Por outro lado, a ordem global busca impor a todos os lugares, uma única racionalidade: da 

acumulação, do consumo, da mais-valia, da dominação, do progresso, etc., enfatiza Santos (1996). A 

ordem e normas globais atingem os lugares reorganizando a vida de relações a partir de parâmetros sem 

referência com o meio local. Perante a este contexto, há lugares ameaçados de estandardização, de perda 

de substância social e identitária. 

No processo de globalização, o lugar ganha novo conteúdo, produz-se uma hierarquia diferencial 

dos lugares que aparece sob a forma de uma competição entre os lugares pelo investimento. A 

diferenciação entre os lugares aparece como produto da especialização e da divisão territorial e social do 

trabalho onde as parcelas particulares participam de modo diferenciado da reprodução do sistema 

(CARLOS, 1996 p. 50). No capitalismo globalizado contemporâneo, esse processo de diferenciação 

espacial dá-se em função do meio-técnico-científico-informacional que se geografiza de forma 

diferenciada no território, como diz o geógrafo Milton Santos (1996). 

Dentro da discussão do lugar em tempos de globalização do capitalismo, a geógrafa Carlos (1996) 

procura definir o lugar a partir das densidades técnica, informacional, comunicativa e normativa.  

 

[...] lugar poderia ser definido a partir da densidade técnica (que tipo de técnica está presente na 
configuração atual do território), a densidade informacional (que chega ao lugar tecnicamente 
estabelecido), a ideia da densidade comunicacional (as pessoas interagindo) e, também, em 
função de uma densidade normativa (o papel das normas em cada lugar como definitório) a esta 
definição seria preciso acrescentar a dimensão do tempo em cada lugar que poderia ser visto 
através do evento no presente e no passado. (Carlos, 1996, p. 20) 
 

Esta concepção de lugar incorpora a dimensão técnica, com ênfase na técnica da informação. E 

aponta que a técnica desempenha funcionalmente normas na definição de cada lugar. Por último, a autora 
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destaca a quinta dimensão que é a do tempo, que se evidencia no passado e no presente. Esta quinta 

dimensão pressupõe que os fatos e fenômenos estão interligados a leis locais e universais na formação 

do lugar e variam de acordo com as circunstancias históricas. O local revela a especificidade da produção 

espacial global através da divisão territorial do trabalho. Esta divisão territorial do trabalho cria uma 

hierarquia territorial que se manifesta na desigualdade social e espacial.  

Lipietz (1988) reforça a substancia a este raciocínio, quando relata que o desenvolvimento desigual 

geográfico é fruto da articulação entre o modo de produção capitalista (dominantes) e os diferentes 

modos de produção, surgindo daí “espaços” ou “regiões” dominantes e dominadas. O condicionante 

responsável por essa desigualdade é a divisão internacional e inter-regional do trabalho. Estabelecida 

diferentemente, e que, ao mesmo tempo, se baseia numa polarização do tipo centro-perifera do espaço 

inter e internacional, que dinamiza o circuito de mercadorias.  

Isto implica uma hierarquização do espaço a partir da divisão territorial do trabalho. A região ou o 

espaço local se caracterizam pelos níveis de especialização da força de trabalho. A desigualdade advém 

da divisão internacional e inter-regional do trabalho baseado numa polarização do tipo centro-periferia. 

É o caso do Sudeste e Centro-Sul e o Nordeste e a Região Norte brasileiro. Partindo deste pressuposto, 

verifica-se que região, espaço regional e local são formados pelos níveis de especialidades da força de 

trabalho. Tais níveis, localizados no espaço de forma desigual, dão origem, segundo Lipietz, a um sistema 

desequilibrado que geram conflitos e crises, principalmente crises regionais desencadeadas pela luta por 

espaços. Esta contradição se geografiza nas varias escalas espaciais local, regional, nacional e 

internacionalmente. 

Esta lógica do capitalismo territorializar-se de forma desigual e contraditória no espaço, criando 

um espaço centro-periferia, e efetiva-se atrelada com a lógica 

produção/circulação/distribuição/consumo, mediada pela força de trabalho, como demonstra a figura 

no 01 a seguir. Essa lógica na prática se estabelece em um primeiro momento de forma localizada no 

espaço (momento da produção). É neste momento que a lógica de reprodução capitalista se materializa 

em um ponto estratégico do espaço geográfico.  

 

Figura no 01. 
 
 
 
 
 
 

 

Produção  Consumo  Circulação  Distribuição  

Força de trabalho  
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Isto significa dizer que primeiramente, é necessário que a produção aconteça em um determinado 

local do espaço, de preferência no espaço urbano, em se tratando de economia urbano-industrial. A 

primeira lógica de reprodução da sociedade capitalista é a produção, depois há necessidade da circulação, 

distribuição e do consumo das mercadorias produzidas. Estas por sua vez, quanto mais acessíveis no 

espaço e mais consumidas em menor tempo, mais oxigênio terá a sociedade capitalista para se reproduzir. 

A lógica da produção é que remete a necessidade da produção realizada de forma localizada.  

Apesar da necessidade de expansão e do processo de territorialização do capital na arena global, 

a produção e fabricação de mercadorias efetivadas de forma localizada cria condições favoráveis para a 

reprodução da sociedade capitalista. Este fato, condiciona aos agentes econômicos a implementar a 

atividade econômica, e industrial e comercial de forma localizada no espaço. A concentração geográfica 

da produção industrial permite maior eficiência na troca de informações entre as empresas e garante o 

desenvolvimento de polos tecnológicos e de cooperação tecnológica e de organização política.  

A ciência foi convidada para contribuir na engenharia espacial logística da 

produção/circulação/distribuição/consumo, mediada pela força de trabalho para a reprodução do modo 

de produção capitalista. O economista alemão Johnn Heinrch von Thünen (1773-1850) foi um dos 

primeiros teóricos a esboçar uma teoria sobre a análise locacional da Escola Alemã com o modelo de 

localização agrícola em sua obra  Estado Isolado e a Agricultura Nacional de 1826. Ele propôs um modelo de 

localização das atividades econômicas apoiadas em 3 círculos concêntricos: primeiro hortifrutigranjeiro; 

segundo agricultura e terceiro criação animais e pecuária (Bezzi, 1996).  

Alfred Marshall (1842-1927) criou o conceito de distrito industrial baseado em um padrão de 

organização espacial. Os distritos industriais foram desenvolvidos no final do século XIX na Grã-

Bretanha, em que as empresas se concentraram na fabricação de determinados produtos e foram 

agrupadas geograficamente, (Marshall, 1997). As empresas tendem a se concentrar em uma única função 

na cadeia de produção. As principais vantagens do modelo marshalliano dos distritos industriais resultam 

de simples proximidade das empresas, o que facilita a contratação de mão de obra qualificada e de 

intercâmbio rápido de informações técnicas e comerciais por meio de canais informais. Para a época de 

Marshall, a proximidade dos fatores de produção era fundamental para os empresários, pois, as condições 

de logísticas e de transporte eram precárias. Na localização da indústria, o ideal é que ficasse próximo as 

jazidas de carvão mineral, da matéria prima e da oferta de mão de obra. . 

Marshall destaca a importância da presença na localidade de uma demanda de elevado poder 

aquisitivo e alto padrão de consumo e atrair trabalhadores especializados para o desenvolvimento 

localizado, (Silva, 2004). Na verdade, ele queria formar um centro de consumo, padrão de qualidade e 

criar um terreno fértil para o crescimento econômico. Este centro de consumo receberia o nome de 

distrito industrial. Na reflexão marshalliana, o distrito industrial tem conotação setorial, mas não significa 
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que o distrito seja homogêneo. O distrito compreende ampla gama de indústrias ao redor da indústria 

dominante. Marshall introduz a noção de “atmosfera industrial” para designar a formação e acumulação 

de competências no âmbito do distrito industrial, propondo assim a presença de um processo cultural, 

essencial para o desenvolvimento industrial, inscrevendo-se no funcionamento do mercado local.  

Braga (2008) e Ribeiro (1982) relatam que Alfred Weber (1869-1958) procura explicar a 

localização ótima da indústria baseado nos seguintes pressupostos: a) um país único com clima e técnica 

homogênea; b) concorrência perfeita (concorrência mínima; c) os lugares e o tipo de abastecimento de 

matérias-primas e mercado são conhecidos; d) uma única empresa que produz um só produto; e) os 

custos de transporte variam em função do peso e da distância ao mercado; f) mobilidade do fator trabalho 

e oferta ilimitada. Braga (2008) assegura que esse raciocínio constrói um triângulo locacional com vértices 

na distribuição das fontes de matéria-prima, posição das vias de acesso aos mercados. Assim, a ideia 

central é encontrar o ponto de equilíbrio, ou seja, buscar o menor custo de produção, considerando três 

etapas: 1) determinação do custo mínimo de transporte; 2) considerar os impactos dos custos do trabalho 

e 3) as forças de aglomeração. As forças de aglomeraçao ocorrem entorno de um centro urbano que puxa 

a atividade industrial para essa centralidade.  

François Perroux um destacado economista e professor francês esboçou a teoria dos polos de 

crescimento e teoria de desenvolvimento pelo processo de polarização. A identificação de polos de 

crescimento para Perroux é demonstrar que a expansão econômica não se dá de maneira equilibrada e 

homogênea no espaço. Portanto, o crescimento manifesta-se em pontos ou em polos de crescimento e 

com intensidade variada no espaço. Polo de crescimento é o local, onde situa a empresa motriz, que pode 

induzir expansão ou não das atividades econômicas, aquela que apresenta taxas de crescimento do 

produto mais elevadas do que a taxa média do produto nacional. Segundo Souza (2005), a indústria motriz 

é a líder do complexo de atividades, formando o polo industrial e apresenta as seguintes características: 

cresce a uma taxa superior à média da indústria nacional; possui inúmeras ligações locais de insumo-

produto, através das compras e vendas de insumos (elementos necessários para a produção de um 

determinado produto ou serviço); apresenta-se como uma atividade inovadora, geralmente de grande 

dimensão e de estrutura oligopolista; possui grande poder de mercado, influenciando os preços dos 

produtos e dos insumos e, portanto, a taxa de crescimento das atividades satélites a ela ligadas; produz 

geralmente para o mercado nacional e, mesmo, para o mercado externo. 

Para Perroux, uma indústria motriz pode alterar o desenvolvimento local e regional com a 

inovação tecnológica. Para ele, as especificidades regionais determinam desigualdades no crescimento 

econômico espacialmente localizado. O surgimento de uma indústria motriz altera todo o quadro de 

referências anterior, pois, a tendência a inserir inovações técnicas no processo produtivo tem um efeito 

instabilizador, na medida em que suscita um acréscimo de produtividade, (Bezzi, 1996, 220).  
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 Nas palavras de Souza (2005), o polo de crescimento tem uma forte identificação geográfica, 

porque ele é produto das economias de aglomeração geradas pelos complexos industriais, que são liderados 

pelas indústrias motrizes. Um complexo industrial é um conjunto de atividades ligadas por relações de 

insumo-produto, resultante de políticas de investimento e de planejamento regional e local. Na verdade, 

a noção de crescimento polarizado dominou o planejamento regional em vários países; para não 

enfraquecer os efeitos de encadeamento, com a pulverização dos investimentos em todo o território 

nacional. Esta política de planejamento consiste em concentrar os investimentos em pontos específicos 

estrategicamente distribuídos no espaço. No Brasil, os investimentos do Plano de Metas foram 

concentrados em torno das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, para o aproveitamento das economias 

externas existentes nessas áreas urbanas. 

No final do século XX, a ideia de desenvolvimento local e as políticas de planejamento regional 

foram convencionadas de tecnopolos. Benko (1999) salienta que o termo tecnopolo aparece regularmente 

na literatura no final dos 1970, que colocou o desenvolvimento local na ordem do dia. Pode ser 

interpretado como um centro marcado pelas atividades industriais de alta tecnologia. A expressão polo 

lembra aquilo que se convencionou chamar de desenvolvimento polarizado dos anos 1950-1960, com os 

polos de crescimento e de desenvolvimento (as ideias de Perroux). Depois desse período de forte 

crescimento, com a globalização dos mercados, este contexto econômico mudou. O desenvolvimento 

polarizado caiu em desuso, o desenvolvimento local o substituiu.  

Os tecnopolos se apresentam como uma teoria do desenvolvimento regional e como um novo 

paradigma do desenvolvimento a partir de novas estratégias de mobilização endógena. Para Benko (1999), 

trata-se de uma nova roupagem, mas é uma ideia antiga que foi o polo de crescimento ou de 

desenvolvimento. No final do século XX, esses termos assumiram os nomes de tecnopolo, onde uma 

nova empresa que nasce a partir de um grupo de pesquisa de uma empresa, universidade ou centro de 

pesquisa público ou privado, normalmente com o objetivo de explorar um novo produto ou serviço de 

alta tecnologia. É comum que as empresas se estabeleçam em incubadoras ou áreas de concentração de 

empresas de alta tecnologia. Nesse processo, pode haver transferência de tecnologia para outras 

empresas, inclusive, do Estado para o setor privado. É planejado de forma articulada com a iniciativa 

privada e pública (como institutos, centros de pesquisa, empresas e universidades), sendo, portanto, uma 

característica do Estado Neoliberal. 

O conceito de desenvlvimento local mais atual é o de cluster industrial. O cluster é uma 

concentração de empresas que se comunicam por possuírem características semelhantes e que coabitam 

no mesmo local. Elas colaboram entre si e, assim, se tornam mais eficientes. Este conceito foi 

popularizado pelo economista Michael Eugene Porter nos anos 1990, no seu livro Competitive Advantages 

of Nations (As vantagens competitivas das nações). Nesta obra, o autor aborda sobre o conceito clássico 

de vantagens comparativas, de David Ricardo, Porter amplia sua análise, aplicando a mesma lógica das 
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corporações às nações. Suas obras de (1989) e (1991) publicadas na UFRJ e a de (1980) publicada em 

Nova Iorque, fazem as apologias às vantagens comparativas e estratégias competitivas, coisas para o 

capital, só para o capital.  

No mundo existem diversos clusters industriais ligados a setores como do automóvel, das 

tecnologias da informação, do turismo, da indústria audiovisual, do transporte, da logística, da agricultura 

ou pesca, entre outros. Os conceitos de distritos e sistemas industriais e de sistemas produtivos locais 

equivalem ao conceito de clusters, assim como conceito de cadeia produtiva que está vinculada ao de clusters 

e agrupamentos territoriais de agentes econômicos que desenvolvem atividades similares de forma 

localizada. A noção de arranjo produtivo local, cadeia produtiva, distrito industrial e redes de empresas 

caracterizam um ambiente inovador, afirma Silva (2004). 

A justificativa de Porter é que as indústrias competitivas de um país não se espalham de maneira 

uniforme por toda a economia, mas elas precisam atuar ligadas em agrupamentos. Desse modo, os países 

não obtêm êxito competitivo em indústrias isoladas, e sim em agrupamentos de indústrias ligadas por 

relações verticais (comprador/fornecedor) e horizontais (cliente, tecnologia, canais comum, alianças 

estratégicas). Com a competitividade, tende ocorrer “agrupamentos” regionais da rede de empresas e 

serviços situados em um país, os quais, Porter denomina de clusters. Para ele, esses agrupamentos 

econômicos que efetivamente competem em nível internacional determinam a vantagem competitiva das 

nações (Silva, 2004, p. 71). Em outras palavras, pode-se dizer que o receituario de Porter, diz respeito 

unica e exclusivamente ao capital. 

Autores como Silva (2004) e Aktouf (2002) fazem uma leitura muito lúcida e crítica sobre os 

pressupostos teóricos de Michael Porter. Para estes autores, a abordagem de Porter reverte-se de um 

caráter ideológico típico do neoliberalismo econômico, reforçando as desigualdades regionais em níveis 

internacionais e a relação dominação-dependência no circuito mundializado de reprodução e acumulação 

do capital. Sua teoria de desenvolvimento regional e local pressupõe [...] “transformar os Estados em 

comitês de gestão de interesses financeiros transnacionais e as nações em espaços voltados à competição 

entre gigantes do business?” (Silva, 2004, p.164). Faz do planeta um vasto campo de batalha pela infinita 

competitividade, sob a única obrigação de maximização de lucros e dividendos de firmas colocadas como 

a finalidade histórica das nações. Porter simplesmente conduz a submeter à macroeconomia a uma 

dependência da microeconomia e às políticas nacionais das decisões empresariais, afirma Aktouf (2002, 

p. 02). 

No mundo da agricultura comercial e do agronegócio, atualmente, destaca-se os clusters 

agroindustriais ou agriclusters de aves e suínos e de produção de grãos. No Brasil, grandes agroindústrias 

processadoras se instalaram e fizeram crescer junto a elas um aglomerado de empresas que se coordenam 

para atender as principais necessidades dos agentes inseridos nas cadeias avícolas e suinícola. No agricluster, 

competição e cooperação são dois lados da mesma moeda da competitividade. O agricluster tem como 
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clientes, universidades e institutos de pesquisa, fornecedores de P&D, indústria fornecedora de insumos, 

empresas para capacitação de mão de obra, associações de produtores e entidades de apoio, prestadores 

de serviços, indústria de insumos e equipamentos especializados. 

A formação dos agriclusters é uma tendência atual para o fortalecimento do agronegócio brasileiro, 

num movimento que vai ao encontro das exigências impostas pela globalização das economias mundiais. 

No Brasil, o agronegócio tem representado a interiorização do desenvolvimento econômico pela 

iniciativa privada com apoio do Estado, com as indústrias sendo atraídas pelos locais de produção de 

matérias primas para aperfeiçoar seus custos. No Centro-Oeste e Centro-Sul, a pujança econômica de 

várias regiões vêm da produção, beneficiamento e exportação de soja, algodão, arroz, carne bovina, suína 

e de frango, além de alguns produtos dirigidos ao mercado interno, como milho. No município de 

Formoso do Araguaia, esse processo esta tomando forma. 

A atividade econômica do agronegócio tem uma concentração de renda elevada o que caracteriza 

um setor da economia excludente socialmente e amplia os conflitos sociais no espaço agrário. O modelo 

de desenvolvimento local (localizado), seja o baseado na economia urbano-industrial, seja o baseado no 

agronegocio (agriclusters), é uma construção receitual dos teóricos comprometidos com a reprodução 

social eterna da classe social capitalista juntamente com o Estado burguês. A mecânica e a lógica do modo 

de produção capitalista basicamente são representadas pelo mecanismo 

produção/circulação/distribuição/consumo em que leva-o a perpetuar na historia contemporânea. A 

partir desta lógica que faz parte da natureza do modo de produção capitalista, é que os agentes 

econômicos e a classe burguesa procuram elaborar, organizar e administrar as políticas de investimento 

e de planejamento regional e local. Este procedimento racional burguês cria a condições favoráveis para 

a reprodução da sociedade capitalista em todos os quadrantes do planeta Terra.  

 

Materiais e métodos 

Os procedimentos metodológicos foram organizados e desenvolvidos a partir de uma análise 

teórico-crítica sobre os desdobramentos sociais do modelo de produção capitalista no espaço local e 

regional. A discussão teórico-metodológica procede de duas formas: um debate teórico a partir da 

interpretação do referencial bibliográfico utilizado e trabalhado e; das experiências teóricas e empíricas 

durante as pesquisas do pós-doutorado. O texto é resultado também das experiências nos trabalhos de 

pesquisas de campo durante o pós-doutorado e pesquisa bibliográfica e empírica da disciplina de 

Geografia Regional (graduação) e Fronteira, Espaço e Planejamento Regional no Mestrado em Geografia 

- Campus Porto Nacional-TO.  

A abordagem dialética orientou os procedimentos metodológicos da pesquisa, cuja análise valeu-

se de aspectos materiais e sociais, partindo da premissa que a realidade só é compreendida em direção à 

totalidade. Após o levantamento bibliográfico, procedeu-se a compilação, organização das ideias e 

interpretação dos dados e informações teóricas e empíricas disponíveis na literatura adotada e nas 
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pesquisas de campo. A partir dos procedimentos teórico-metodológicos qualitativos, chegou-se aos 

resultados que viabilizaram a redação do artigo. 

O artigo procura levantar uma análise sobre desenvolvimento local a partir da atividade 

econômica do agronegócio no município de Formoso do Araguaia-TO. O debate teórico sobre 

desenvolvimento local vem cada vez mais ocupando espaço na discussão teórica nas academias e 

instituições de pesquisas nas ciências humanas.  

 

Projeto Rio Formoso: desdobramentos e contradições sociais 

O rio que foi denominado de Formoso em virtude de suas belezas naturais, esta localizado no 

município de Formoso do Araguaia na região Sudeste do Tocantins, como demonstra o mapa no 01 a 

seguir. Na região, há os habitantes indígenas da tribo Javaé. Em 1963, o município teve a sua emancipação 

com o nome de Formoso do Araguaia, desmembrando-se de Cristalândia e instalado em 1964. A distância 

do município da capital do estado de Tocantins é aproximadamente de 223,2 km.  

 

Mapa no 01. Municipio de Formoso do Araguaia-Tocantins-BR. 

 

Fonte: Seplan – TO-2012. Organizado pelo autor. 
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Segundo Rodrigues & Cabral (2013), na região do município de Formoso do Araguaia, os 

incipientes surtos de mineração que haviam se tornados mais frequentes a partir da segunda metade do 

século XX, não foram atividades que trouxe grandes benefícios sociais e econômicos para a população 

local, capazes de dinamizar a economia regional. Os projetos agropecuários desenvolvidos ao longo da 

chamada “Marcha para o Oeste” nas décadas de 1930 e durante o regime militar, foram marcados na 

região do médio Araguaia como projetos de baixa produtividade agrícola, em que se destacava a 

predominância da pecuária realizada de forma extensiva. Para oxigenar a economia da região do médio 

Araguaia, especialmente junto ao município de Formoso do Araguaia, o governo do estado de Goiás 

decidiu implantar no ano de 1979 o Projeto Rio Formoso de agricultura irrigada, que marcou o processo 

de expansão da fronteira agrária capitalista na região. 

Tradicionalmente, as políticas territoriais são entendidas no âmbito restrito dos planos regionais 

e locais de desenvolvimento, enquanto atividade planejadora de Estado voltada ao enfoque regional e 

local. As políticas territoriais também são entendidas como um procedimento de desenvolvimento 

regional ou local. É atraves das políticas de territoriais de desenvolvimento, que o Estado planeja o 

desenvolvimento regional e local em um determinado espaço. É, sobretudo, no século XX que o Estado 

brasileiro procura delinear políticas de desenvolvimento territorial na Amazônia com o objetivo de 

integrá-la ao contexto nacional. O interesse do Estado brasileiro em ocupar econômica e 

demograficamente a região amazônica, existe desde os períodos coloniais, mas no século XX, esse 

interesse se intensifica de forma mais racional e explícita, inclusive pelo capital estrangeiro. A implantação 

de projetos agropecuários na Região Norte é ampliada com a política territorial de Marcha para o Oeste 

a partir de 1930.  

Em 1912, houve já a preocupação governamental com a região quando criou a Superintendência 

de Defesa da Borracha para proteger os preços do produto frente à concorrência estrangeira. A intenção 

do governo federal em estabelecer políticas de desenvolvimento por volta de 1912, deu-se a partir o 

Decreto Federal nº. 2.543, de 05 de Janeiro de 1912: de Proteção e Amparo da Borracha Amazônica. 

Neste decreto, a intenção do governo federal foi planejar e intervir no processo de desenvolvimento 

regional da região amazônica. O artigo 1º tem a intenção de isentar impostos de importação e o artigo 3º 

estabelece um ponto convenientemente escolhido para instalação de estações de experimentação e de 

demonstração para a cultura da seringueira na região.  

Em 1942, a Superintendência de Defesa da Borracha foi transformada no Banco de Crédito da 

Borracha e, em 1950, este passou a ser o Banco de Crédito da Amazônia. A estratégia implementada 

durante a Segunda Guerra Mundial, com a criação do Banco de Crédito da Borracha (criado em 1942), 

foi uma tentativa de se constituir mecanismos que pudessem servir como instrumentos capazes de 

soerguer a economia exportadora local, vinculada, diretamente, aos interesses do governo ianque, pelo 
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fornecimento de matérias-primas para a sua indústria. Durante os anos da Segunda Guerra Mundial, um 

novo cenário configurou-se na Amazônia, com a retomada da extração gomífera com o advento do 

“Acordos de Washington”, em 1942, (Oliveira, et al, 2014). Em 1953, é criado a Superintendência do 

Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA) por Getulio Vargas. Juntamente com a criação 

desta superintendência criou-se também a Amazônia Legal.  

A partir dessas medidas governamentais a região passa ter atuação direta do Estado através da 

SPVEA. Em 1966, no governo de Humberto de Alencar Castelo Branco, a SPVEA foi substituída pela 

Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). A ação do Estado para modernizar a 

agricultura teve como respaldo não só o Sistema Nacional de Crédito Rural, criado em 1965, mas também 

o apoio de órgãos como a EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e o Banco do 

Brasil que introduziram a técnica e a ciência no campo e ampliou a expansão do capitalismo no campo 

brasileiro, por intermédio da modernização agrícola.  

Programas especiais de desenvolvimento e de fomento agrário implantado a partir de 1970, 

desempenharam papel decisivo no processo de acumulação do capital agroindustrial no campo tais como 

o Polonoroeste, Polocentro, Prodecer, Polamazônia, etc. Tais programas foram fundamentais para 

oxigenar os empreendimentos econômicos agrários na região através de implantação de obras de 

infraestrutura, armazenagem, estradas e aplicação da pesquisa científica na agropecuária em grande escala, 

no cerrado para elevar a produtividade, dentro de uma lógica socialmente excludente. Acoplado aos 

investimentos em infraestrutura, há os investimentos em tecnologia e em ciência nas áreas da biogenética, 

a biotecnologia e na ciência da computação e, sobretudo, o uso do satélite.  

A atuação destes programas de desenvolvimento regional na Amazônia abre espaço para 

instalação de projetos agropecuários na região. A partir deste contexto, há viabilidade e interesse do 

governo de Goiás de implantar o Projeto Rio Formoso. O Projeto Rio Formoso está localizado no 

sudoeste do estado do Tocantins no município de Formoso do Araguaia. A região tem recursos hídricos 

em abundancia (rio Formoso e rio Araguaia) o que permite a atividade econômica agrícola a partir do 

processo de irrigação por inundação. Com a presença da bacia hidrográfica e dos solos hidromórficos 

das várzeas na região, foi construído um sistema de agricultura irrigada por inundação, destinado à 

produção de grãos principalmente arroz e soja. A implantação do projeto foi justificada em virtude da 

baixa produtividade agrícola existente na região do médio Araguaia marcada pela predominância da 

pecuária extensiva. 

Para oxigenar a economia da região do médio Araguaia, o governo do estado de Goiás decidiu 

implantar no ano de 1979, o Projeto Rio Formoso de agricultura irrigada, que marcou o processo de 

expansão da fronteira agrária capitalista na região, afirma Rodrigues & Cabral (2013). É um projeto de 

natureza capitalista que destina beneficiar os latifundiários e pelo fato de sua existência, é de acreditar, 
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que foi mais um obstáculo ao desencadeamento das políticas de Reforma Agraria na região. É um 

empreendimento recheado de estranhezas e suspeitas de atos fraudulentos que beneficiou diretamente 

um grupo de pessoas ligado ao governo de Goiás. Segundo Rodrigues & Cabral (2013), nos anos de 

1960, o Instituto Agrário de Desenvolvimento de Goiás (IDAGO), realizou as primeiras medições 

fundiárias na região do médio Araguaia, quando constatou a possibilidade de grileiros atuarem na região, 

através de registros ilegais. 

Segundo Rodrigues & Cabral (2013), o governo do estado de Goiás foi responsável pela 

elaboração do estudo técnico e implantação do projeto, que posteriormente, foi transferido para a 

iniciativa privada. Entretanto, esta deveria remunerar o Estado brasileiro pelos gastos efetuados, mas isso 

não ocorreu. Além de excluir os moradores locais de qualquer participação no projeto, o governo de 

Goiás enquadrou as terras desapropriadas em áreas pertencentes a proprietários particulares e não em 

terras devolutas da União. A não participação de posseiros e das populações indígenas em qualquer etapa 

da implantação do projeto, o seu caráter social cai por terra, pelo fato de não contemplar a participação 

de camponeses e indígenas, que já residiam na região.  

Para Barbosa (1996), no Projeto Rio Formoso houve transferência de dinheiro público para a 

iniciativa privada, sem retorno ao erário público em função da União absorver as dívidas do novo estado 

do Tocantins criado pela Constituição de 1988. Foi uma relação paternalista e clientelística. Partes dos 

recursos públicos foram contraídas em forma de empréstimo pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social- BNDES. O BNDES financiou a segunda e terceira etapa do projeto. Para 

implantação do projeto, o governo desapropriou uma área e criou três cooperativas: Coopergran, 

Cooperformoso e Cooperjava. A figura no 01 a seguir demonstra o Projeto Rio Formoso em Formoso 

do Araguaia-TO. 

As terras foram desapropriadas de proprietários particulares, o que não enquadrou em terras 

devolutas da União e foram repassadas as cooperativas, na forma de arrendamento. Segundo Barbosa 

(1996), as cooperativas tiveram a renda da terra sem imobilizar capital. O projeto beneficiou diretamente 

empresários, amigos e parentes do governador Ary Valadão. Na Cooperjava, a presença amigos e parentes 

do governador é visível. Segundo o referido autor, o BNDES exigiu para a realização do empréstimo, um 

projeto que inserisse também um programa de assentamento de cunho social. O governo de Goiás não 

cumpriu com a exigência. Os desapropriados não foram incorporados ao projeto. O projeto excluiu até 

mesmo os capitalistas da região. Por exemplo, na Cooperformoso (Cooperativa Mista/Rural Lagoa 

Grande Ltda.) teve início com 24 cooperados, apenas um não era gaúcho.  

As cooperativas não desenvolveram a pecuária na área seca do projeto e os posseiros desprovidos 

de terra, ao tomarem conhecimento da existência da terra “não-aproveitada”, resolveram ocupar parte da 

área seca da Cooperjava e da Coopergran. A partir desse momento, começaram as violências com a 
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polícia e a Justiça local a favor das cooperativas. A Cooperjava colocou até guarita em todas as estradas 

de acesso ao projeto, dificultando inclusive a locomoção nas áreas adjacentes. Nas guaritas tinha 

pistoleiros armados por conta das cooperativas, afirma Barbosa (1996).  

 

Figura no 01. Projeto Rio Formoso no município de Formoso do Araguaia-TO 

 

Fonte: Barbosa (1996). Desenho Paulo Henrique de Castro. Organizado pelo autor. 
 

Segundo Barbosa (1996, p. 105), a diretoria da Cooperformoso fez empréstimos no Banco do 

Brasil e repassava partes do dinheiro aos cooperados e outra parte era desviada. Alguns cooperados 

ficaram ricos, com as dívidas da cooperativa. A maioria deles investiu os financiamentos adquiridos por 

meio da cooperativa em outros bens. A Cooperformoso é típica de um modelo de capitalismo que é 

corriqueiro no Brasil, aquele que a empresa é pobre, enquanto seus donos são ricos.  

No projeto Rio Formoso, durante a colheita as bombas puxam a água inundada para viabilizar o 

trabalho das máquinas colheitadeiras. A foto no 01 demonstra uma bomba coletora de água no rio 

Formoso. As colheitadeiras têm uma esteira de ferro de cada lado nas rodas dianteiras para não atolar no 

terreno encharcado de água, conforme demonstra a foto no 02 a seguir. O arroz é colhido só pelos cachos 

para facilitar o trabalho. A foto no 03, demonstra uma colheitadeira colocando arroz no caminhão. Pelas  
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fotos 02 e 03 percebe-se o grau do processo de trabalho mecanizado no projeto. 

Foto no 01. Bombas para coletar água para 
irrigação no Projeto Rio Formoso –TO 

 
 Fonte: Santos (2013). 

Foto no 02. Colheitadeira de arroz em Formoso 
do Araguaia-TO na produção irrigada. 

 
 Fonte: Santos (2013). 

Foto no 03. Colheitadeira colocando arroz no caminhão no Projeto Rio Formoso - TO. 

 
Fonte: Santos (2013). 

 

Para efeito de inundação ou para retirar a água inundada para facilitar o trabalho da colheita, os 

produtores usam bombas para fazer este trabalho. Este procedimento caracteriza o processo de trabalho 

mecanizado na produção. Durante o tempo de chuvas planta o arroz e a partir de abril ou maio faz-se o 

plantio da soja e milho. No período do vazio sanitário da soja que é de 1º julho e 30 de setembro e, do 

algodão que é de 20 de setembro a 20 de novembro, não pode haver o plantio destes cultivares. 

A empresa Verdes Campos no município planta soja para grãos e sementes. É uma empresa 

vinculada a Cooperjava. Segundo o representante da empresa em entrevista em março de 2013, a Verdes 

Campos paga cerca de 450 mil reais por ano para a Monsanto. A Monsanto cobra de cada 40 kg vendidos, 

9,6 kg de soja. Esta cobrança se dá pelo fato da empresa Monsanto fornecer a semente melhorada 

geneticamente às empresas que cultivam as suas sementes melhoradas geneticamente. Através da 

aplicação do conhecimento técnico-científico as empresas que atuam no agronegócio podem buscar a 

mais-valia de forma mais ampla, como é caso da multinacional Monsanto que tem seus produtos 

comercializados em Formoso do Araguaia. 

A partir da criação e implantação do Projeto Rio Formoso na localidade de Formoso do Araguaia-

TO juntamente com as cooperativas, cria-se toda uma expectativa de prosperidade e progresso e 

desenvolvimento local e regional na área de abrangência do projeto. Espera-se que a economia local 
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oxigena-se com o crescimento do PIB municipal e regional, com a oferta de mais empregos e dinamização 

de todo o comercio e, sobretudo, elevação dos indicadores sociais locais. A ideia dos organizadores e 

executores do projeto é que todo esse processo desencadeia e estimule a instalação de grandes empresas 

na localidade de atuação do projeto. Desta forma, o desenvolvimento local e regional é oxigenado e 

dinamizado a partir de vetores externo a localidade. Como diz o geógrafo Milton Santos, no mundo do 

capitalismo global, os atores externos cada vez mais têm presença nos lugares atuando com suas 

estranhezas nas localidades.  

Em outras palavras, é um desenvolvimento local a partir de vetores externos que apropriam dos 

recursos naturais das localidades e dinamiza a economia local e regional. Neste processo, os agentes 

econômicos não da localidade ou externos tomam posse do processo industrial e comercial dos recursos 

naturais. De forma que a administração e manutenção dos recursos naturais locais e os frutos destes 

recursos, tornam-se, objeto de domínio político econômico dos agentes econômicos externos, 

juntamente com a classe burguesa local. Isto é, o desenvolvimento local é vinculado ao modo de produção 

capitalista que é contraditório e, em sua reprodução constrói uma sociedade de classes com concentração 

de renda em uma lógica socialmente excludente. 

 

REFLEXÕES FINAIS 

O que se observa é que as políticas territoriais e os programas de desenvolvimento local regional 

têm construído e reproduzido um espaço social de classes e legitimado as desigualdades sociais. Um país 

rico como o Brasil, a redução da pobreza e das desigualdades sociais torna-se uma questão de 

planejamento e de vontade política. Os 36 bilhões de reais que o governo federal investiu na Copa de 

2014, poderiam ser revertidos para a educação e a reforma agrária. Os bilhões de reais que o BNDES 

investe no agronegócio, enriquecendo a burguesia nacional do agronegócio e as multinacionais, com a 

finalidade única de formar uma agropecuária para a exportação de commodities, parte destes recursos 

poderiam ser direcionados para o abastecimento interno e para a pequena produção. Os milhões de 

toneladas de rações, milho e comida deveriam abastecer o sertão nordestino. Nos últimos anos, com a 

seca, milhares de criações (bovinos, caprinos e muares) morrem, inclusive, morrem pessoas ainda no 

Brasil em consequência da fome e da subnutrição. No Tocantins, em época de seca, já foi constatado a 

morte de animais como bovinos.  

O agronegócio que é uma atividade econômica altamente concentradora de renda e socialmente 

excludente, não é novidade para ninguém que trará riquezas apenas para a burguesia a ela associada, por 

isso, não socializa a renda, de forma desejável para as localidades, onde essa atividade atua. Sabe-se 

também que o uso e apropriação da terra no Brasil, estão concentrados nas mãos da burguesia nacional 

do agronegócio e o controle da produção, comercialização e distribuição dos bens no setor agropecuário 

é organizado pelas multinacionais que não são várias, pelo contrário, são algumas, tais como Monsanto, 
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Bunge, ADM, Cargil e Syngenta. Estas empresas desterritorializam os atores locais e regionais e, 

desintegram o preexistente. Criam-se também impactos ambientais sérios onde atuam. 

A gestão do controle da produção, comercialização e distribuição dos bens produzidos em uma 

determinada localidade, é possível também, via condução dos trabalhadores e atores locais no processo 

de produção e desenvolvimento regional e local. Esse é o caso da autogestão. Segundo Viana (2014), a 

palavra autogestão emerge no bojo do movimento de maio de 1968 na França, quando a rebelião 

estudantil e a luta operária atingiram grande radicalidade e quase se tornou uma tentativa de revolução 

proletária. Autogestão, nesse contexto, significava uma nova sociedade em substituição à sociedade 

capitalista. Infelizmente, esse significado foi deformado com a derrota da luta estudantil e proletária. 

Com autogestão, em vez de empresas capitalistas e multinacionais cuidarem da gestão dos 

recursos naturais hídricos, vegetais e minerais do lugar, seriam os próprios trabalhadores e atores locais 

que cuidariam da gestão, apropriação e comercialização destes recursos. É uma alternativa possível de se 

implantar. O que precisa é que os trabalhadores e atores locais se organizam politicamente, para criar 

uma agenda possível para implantação de uma economia local baseada na autogestão. E o que é mais 

importante, toda a renda e divisas produzidas localmente, ficariam nas mãos da comunidade local e não 

seriam remessadas para outras nações, onde situam as sedes das multinacionais.  
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ESTUDO CIENTÍFICO MESORREGIÃO 
CENTRO ORIENTAL DO PARANÁ: 
ASPECTOS REGIONAIS, FÍSICOS, 

CULTURAIS, ECONÔMICOS, POLÍTICOS E 
SOCIOAMBIENTAIS 

 
 

Gabriel Merlini Tissiano1; Bruno T. Barros de Carvalho2 
 
 

INTRODUÇÃO 

O objetivo do presente artigo é discutir em carácter regional uma das dez mesorregiões 

paranaenses. A mesorregião centro oriental do estado do Paraná, que é formada por 14 (quatorze) 

municípios e agrupado em 3 (três) microrregiões: Jaguariaíva, Ponta Grossa e Telêmaco Borba. A 

mesorregião Centro Oriental, é integrante de uma grande área conhecida como “Paraná Tradicional”, 

cuja economia e sociedade se originam em fazendas, a partir das quais se organizam os processos de 

produção. Assim, os ciclos econômicos do tropeirismo, da erva-mate e da madeira, complementados pela 

agricultura de subsistência, foram sustentados por grandes propriedades. Trataremos desde a colonização 

da mesorregião até os dias atuais, com dados e estimativas que possam exemplificar todo o processo de 

ocupação do espaço, a delimitação e uso do território como um todo. O desenvolvimento recente do 

estado e sua base produtiva modernizada, à concentração de polos regionais.  

Sem dúvida, uma gestão pública comprometida em fazer das políticas sociais um instrumento de 

correção das desigualdades pode trazer efeitos progressivos para a população e para a economia, 

considerando que ao elevar o patamar de vida da sociedade também são construídas condições para uma 

inserção mais competitiva. Essa perspectiva representa buscar avanços em políticas que contemplem 

necessidades dos diferentes segmentos sociais e atenda a especificidades locais, mas pressupõe 

fundamentalmente que as forças políticas e sociais que definem e realizam as ações governamentais se 

encontrem alinhadas com os interesses de distribuição da renda e de atendimento à população na direção 

da maior inclusão, tendo a lucidez de que são fortes os condicionantes para que prevaleça seu caráter 

excludente (OLIVEIRA, 2001). 

 
1 Mestrando em Geografia. Universidade Estadual de Londrina (UEL). gtissiano@gmail.com 
2 Geógrafo. Universidade Estadual de Londrina (UEL). btcarval@gmail.com 
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O presente artigo condiz com a aglutinação de variáveis e informações que definem o perfil da 

região e as particularidades dos seus municípios, com o intuito de estimular o debate de regionalização, e 

incentivar a disseminação e criação de novas vertentes que possam ampliar o pensamento coletivo em 

comum para um desenvolvimento social mais justo e sustentável ambientalmente. 

Este estudo conta com pesquisas, abordagens e leituras de autores da ciência geográfica, além de 

outras áreas do conhecimento científico no qual tecem enorme contribuição para o conceito de 

regionalização. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a elaboração do presente trabalho utilizou-se dados bibliográficos presentes em artigos e 

pesquisas voltadas ao tema e trabalho de campo realizado nas cidades de Foz do Iguaçu, Ciudad Del Este 

e Puerto Iguazú, no qual observações e experimentações em campo tiveram grande importância no 

quesito de averiguação de informações e percepções. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Mesorregião centro oriental paranaense 

A mesorregião Centro Oriental paranaense é composta de 14 municípios, que somam 733.941 

habitantes (aproximadamente segundo estimativa IBGE 2015), aproximadamente 8% de toda população 

estadual está assentada sobre essa região. Com uma extensão de 22.076,95 km² a mesorregião centro 

oriental tem uma densidade populacional de 30,08 hab./km2, a Centro Oriental é composta por três 

microrregiões: Jaguariaíva, Ponta Grossa e Telêmaco Borba. 

Confira abaixo tabela com os índices populacionais e econômicos de cada município da 

mesorregião. 

Essa mesorregião é parte do Paraná Tradicional, cuja economia e sociedade se originam em 

fazendas, a partir das quais se organizam os processos de produção. Assim, os ciclos econômicos do 

tropeirismo, da erva-mate e da madeira, complementados pela agricultura de subsistência, foram 

sustentados por grandes propriedades. Este processo de ocupação tem suas marcas presentes na Centro 

Oriental, conforme se verifica no alto nível de concentração da posse da terra. As atividades extrativas e 

a pecuária predominaram até meados da década de 1970 na mesorregião. 
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Tabela 1 – Índices Populacionais e econômicos mesorregião centro oriental do Paraná 

Fonte: IBGE, 2014 

Os agricultores pertencentes as colônias e organizados em cooperativas, bem como os grandes 

proprietários, através da incorporação de inovações, puderam superar os entraves naturais de baixa 

fertilidade e pouca profundidade do solo. Assim, a Centro Oriental consolidou sua produção como 

importante segmento agroindustrial do Paraná, dotada de alto grau de articulação com os mercados 

nacional e internacional. A produção intensiva de commodities e outras culturas com mercado e 

rentabilidade garantidos são favorecidas nas lavouras. 

Como dito anteriormente, a mesorregião centro oriental do Paraná é separada em 3 microrregiões: 

A microrregião de Telêmaco Borba conta atualmente com aproximadamente 168.444 habitantes 

(estimativa IBGE 2014-15) com extensão aproximada de 9.489,572 km², divididos em seis municípios: 

Imbaú, Ortigueira, Reserva, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania.  A cidade de Telêmaco Borba tem cerca 

de 75.054 habitantes e seu o desenvolvimento está intimamente ligada à necessidade de o Brasil ser 

autossuficiente na produção de papel. Em 1941, a fabricação de papel ficou ao encargo de industriais que 
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instituiriam as Indústrias Klabin do Paraná Papel e Celulose S/A na fazenda Monte Alegre. Com os 

problemas com moradias clandestinas no entorno da fábrica, iniciou-se, do lado oposto a fábrica com 

relação ao rio Tibagi, o loteamento de 300 alqueires de terra, que se chamou "Mandaçaia" e mais tarde 

foi batizado como "Cidade Nova". Somente em 1964 a cidade foi emancipada de Tibagi, município de 

origem.  

A microrregião de Jaguariaíva conta com 105.061 habitantes e extensão aproximada de 5.653,986 

km², distribuídos em quatro municípios: Arapoti, Jaguariaíva, Piraí do Sul e Sengés.  Na cidade de 

Jaguariaíva estão aproximadamente 34.285 habitantes, seu surgimento, de acordo com os historiadores, 

se deu devido ao Caminho das Tropas, uma rota de tropeiros que ligava a região sul do Brasil a Sorocaba, 

SP no século XVIII, no qual a região servia como um ponto de parada. 

Na microrregião de Ponta Grossa estão cerca de 461.000 habitantes e extensão aproximada de 6.705,998 

km², distribuídos em quatro municípios: Carambeí, Castro, Palmeira e Ponta Grossa. Só na cidade de Ponta Grossa 

existem aproximadamente 335.000 habitantes. Ponta Grossa é considerada área própria para o desenvolvimento 

da pecuária (tendo o seu limite sul no vale do Rio Iguaçu e extremo norte demarcado pelo Rio Itararé). Os Campos 

Gerais tornaram-se, já no século XVIII, passagem obrigatória na rota do comércio que levava gado e muares do 

Rio Grande do Sul para o abastecimento de São Paulo e das Minas Gerais. A cidade recebeu, ainda no final do 

século XIX , um número considerável de imigrantes russos-alemães e no decorrer dos anos foram surgindo outros 

grupos, entre eles, poloneses, alemães, russos, italianos, sírios, austríacos e portugueses. Atualmente vem sendo 

apontado certa morosidade na economia da cidade, que é atribuída à proximidade de Curitiba e a formação de 

cartéis.  

 

Localização e divisão político-administrativa 

A mesorregião centro oriental como vista no mapa, faz divisas com a região metropolitana de 

Curitiba, com as mesorregiões sudeste, norte central e norte pioneiro paranaense, além de também ter 

divisa com o estado de São Paulo.  

A maior extensão territorial da mesorregião Centro-Oriental está localizada no segundo planalto, 

também denominado planalto de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, que se insere na bacia do 

Paraná. O restante do seu território está no primeiro planalto, que compreende a bacia sedimentar de 

Curitiba. A Serra de São Luís do Purunã ou Escarpa Devoniana marca a separação do Primeiro para o 

Segundo Planalto. O relevo é contrastante. Nas proximidades da escarpa as amplitudes são grandes, com 

frequentes encostas abruptas, verticalizadas, com canyons e trechos encaixados dos rios, a exemplo do 

canyon do Guartelá, no rio Iapó. O canyon do Guartelá possui um desnível de até 450 metros e é 

considerado um dos maiores canyons do mundo, em extensão, abrigando importantes espécies da fauna 

silvestre, como o lobo-guará, o veado campeiro e o curucaca. Afastando-se da escarpa, há um predomínio 

da paisagem de topografia suavemente ondulada, de configuração uniforme. Vila Velha constitui um 

exemplo de relevo exceção, muito típico na região dos Campos Gerais. Outra feição morfológica típica 
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é representada pelas furnas, profundas feições de desabamento subterrâneo no arenito furnas (MELO e 

MENEGUZZO, 2001). 

Figura 4- Recorte do estado do Paraná com separação das mesorregiões e destaque para o centro 
oriental 

 

Fonte: SEMA, 2002 

 

Na mesorregião Centro-Oriental, as formações geológicas de origem sedimentar dão origem a 

solos pouco desenvolvidos. São solos em sua maior parte frágeis, pouco férteis, arenosos e rasos, e 

observa-se, apesar da suavidade do terreno, a ação de processos erosivos. São predominantes os solos de 

tipo: litólicos, solos arenosos, pouco profundos, com elevada acidez e muito suscetíveis à erosão; 

cambissolos, solos rasos, moderadamente a pouco drenados, pouco profundos, com elevados teores de 

alumínio e limitado uso agrícola; latossolo vermelho-amarelo, com fertilidade natural, onde ocorre 

processo de lixiviação intensa, conforme o regime de chuvas; podzólico vermelho-amarelo, solos 

facilmente erodíveis, de acordo com as diferentes condições naturais (MAACK, 1968). 

Desde 1970, a mesorregião centro oriental tem recebido um significativo incremento 

populacional, especialmente em Ponta Grossa e imediações. As recentes perdas na população rural foram 

compensadas pelo crescimento das áreas urbanas, fazendo com que o peso populacional da centro 

oriental se elevasse no âmbito estadual. Os saldos de migração têm se apresentado positivos para a 

mesorregião, que absorve, predominantemente, o fluxo de outras regiões do Paraná. 



 

 
730 

Figura 2- Divisão político administrativa do território da mesorregião centro oriental, destacando seus 14 
municípios 

 
Fonte: SEMA, 2002 (Sem Escala) 

Os índices de IDH-M, a exceção de Ponta Grossa, apresentam um desempenho desfavorável 

para a Centro-Oriental em comparação com a média do estado. Como evidência do grau de desigualdade 

social e regional, é possível contrastar a maioria dos municípios, dos quais nenhum com taxa de pobreza 

maior do que a média paranaense, com outros da mesma mesorregião que registram o dobro desta média. 

O atendimento às demandas sociais é dificultado em alguns casos em que as finanças municipais são 

preponderantemente dependentes das transferências do governo federal. No que tange ao meio 

ambiente, a Centro Oriental se destaca pela presença de extensas áreas de reflorescimento de pinus. O 

Canyon Guartelá e o Parque Estadual de Vila Velha são sítios naturais com grande valor turístico. Com 

efeito, o potencial turístico da mesorregião pode contribuir para a diversificação da matriz produtiva. 

A articulação das experiências em Ciência, Tecnologia e Inovação com a base produtiva regional, 

com crescente intercâmbio entre instituições de ensino e pesquisa, definem um cenário de equilíbrio das 

ações de entretenimento vinculadas às atividades econômicas e religiosas também aquelas propriamente 

de cultura, nos últimos oito anos. 

 

O processo de Ocupação 

Conforme Barthelmess (1962, p.46) quase todas as cidade e vilas do Paraná Velho constituído 

pela sociedade campeira, nasceram do impulso da economia pastoril. Esses núcleos urbanos que surgiram 



 

 
731 

na época do tropeirismo são representados hoje pelas cidades de Rio Negro, Lapa, Ponta Grossa, Castro 

Jaguariaíva, entre outras.   

A pecuária extensiva por volta dos anos 20 (vinte) caiu em declínio e outras alternativas 

econômicas tiveram que ser buscadas, sendo assim, a região dotada de rica mata nativa de araucárias e 

erva-mate, impulsionou para a exploração da madeira e erva-mate que acabou sendo a solução encontrada 

e representou importantes fontes de divisas no paraná. A exploração da erva-mate no quesito comercial 

teve seu ápice por volta de 1925 e nesse período o povoamento se concentrou em torno das cidades 

antigas. O deslocamento das atividades de invernagem na direção das áreas de campos do centro-sul 

paranaense, em paralelo à decadência do mercado de muares, provocada pelo surgimento das ferrovias 

paulistas, condicionaram fortemente o declínio do tropeirismo no Centro-Oriental, a partir do final do 

século XIX, e a desintegração da sociedade campeira. No mesmo período, a região passou a sediar 

inúmeras experiências de colonização estrangeira, recebendo e assentando, principalmente, imigrantes de 

origem russo-alemã, polonesa e holandesa (ELFES, 1973). 

Algumas dessas colônias sofreram sérios revezes, resultando em iniciativas fracassadas, porém 

outras se desenvolveram e geraram posteriores empreendimentos econômicos de sucesso, que 

impulsionaram a expansão do setor agroindustrial na região. No início da década de 1970, a mesorregião 

Centro Oriental Paranaense abrigava cerca de 355 mil habitantes, sendo uma das áreas menos populosas 

do estado, entretanto era a região que mais tinha residentes no meio urbano que na época estimava um 

índice 51% sendo um dos mais elevados do estado. 

Seguindo este raciocínio o processo de modernização agropecuária dos anos 70 foi mais lenta. 

Entre 1970 e 1980 a mesorregião teve a segunda maior taxa de crescimento populacional do interior do 

estado cerca de 2.9% ao ano bem acima da taxa estadual. O componente migratório é um fator 

preponderante no cenário demográfico que tange por todo território. O saldo migratório do meio rural 

nos anos de 1980 tem um índice negativo e se prolonga essa tendência nos anos 1990.  
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Tabela 2 – População total, Grau de Urbanização, Taxas médias geométricas de crescimento anual e 

distribuição da população por situação de domicílio, segundo mesorregiões geográficas – Paraná 1970-

2000 

 

 
 
 

Gráfico 1 – Taxas Médias Geométricas de crescimento anual da população, segundo situação de 
domicílio Paraná e Mesorregião Centro Oriental – 1970 – 2000 

 
Observando-se os ganhos populacionais significativos nas áreas urbanas que dão a origem aos 

fluxos emigratório e imigratório com predominância daqueles vindos de outras regiões do Estado. 
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Gráfico 2 – Taxas liquidas migratórias estimadas, segundo situação de domicílio – Paraná e 
Mesorregião Centro Oriental – 1970 – 2000 

 

 

Tabela 3 – Imigrantes, Emigrantes e trocas líquidas migratórias intermesorregionais (Intra-Estaduais) e 

Interestaduais de data Fixa¹, segundo mesorregiões geográficas – Paraná – 1995/2000. 

 

Subjacentes às alterações na dinâmica de crescimento populacional da região, fortemente 

condicionadas pelos processos migratórios, interagem também as mudanças no comportamento 

reprodutivo e no perfil de mortalidade da população, observadas no período. Desde meados da década 
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de 60 várias regiões do Brasil passaram a experimentar uma trajetória firme e continuada de declínio da 

fecundidade, inserindo o país em um quadro irreversível de transição demográfica.  

A população do Paraná acompanhou pari passu esse processo e, apesar da existência de diferenças 

regionais intra-estaduais, já no início dos anos 90 demonstrava padrões de controle efetivo e continuado 

do tamanho de suas proles. O número médio de filhos tidos nascidos vivos por mulher no transcorrer 

do período reprodutivo, estimado para o Estado na década de 1980, situava-se em 2,7, e ainda que o nível 

de fecundidade experimentado pela população da mesorregião Centro-Oriental fosse ligeiramente mais 

alto, 3,0, o declínio em relação à década anterior foi bastante expressivo (MAGALHÃES, 2003). 

Aspectos Gerais do Centro Oriental Paranaense 

A proximidade da mesorregião centro oriental do Paraná com a cidade de Curitiba, com o porto 

de Paranaguá, com o Aeroporto Internacional de São José dos Pinhais e as rodovias BR-376, BR-373, 

PR-277 e PR-151 faz com que a economia seja favorecida, pois os meios de escoamento são eficazes e 

rápidos em comparação a outras áreas.  

A BR-376 cruza diagonalmente o Estado do Paraná em direção ao noroeste, na fronteira com o 

Mato Grosso do Sul, ligando a mesorregião Metropolitana de Curitiba às aglomerações metropolitanas 

do Norte Central, passando por Ponta Grossa. Denominada Rodovia do Café, originalmente Estrada de 

Mato Grosso, foi concebida com o propósito inicial de promover a ligação entre o Mato Grosso e o 

litoral através do território paranaense (PARANÁ, 2004). 

 Devido à localização geográfica privilegiada, a cidade de Ponta Grossa é o mais 

importante ponto de convergência dos fluxos provenientes das diversas mesorregiões paranaenses. 

A mesorregião Centro-Oriental, junto com a Metropolitana de Curitiba, Sudeste e Centro-Sul, 

forma o chamado Paraná Tradicional, onde se iniciou a ocupação do Estado. Nesse processo, as 

principais atividades que fixaram população foram os denominados ciclos econômicos do tropeirismo, 

erva-mate e madeira, fundados numa estrutura de grandes latifúndios e complementados por um setor 

de produção de subsistência, em pequenas áreas. Essas atividades, de caráter extrativo, e mesmo a 

pecuária, deixaram suas marcas na agropecuária regional, até muito recentemente. Desse modo, até 1960 

não havia se constituído nessas regiões um setor agrícola mais diversificado ou desenvolvido 

(FLEISCHFRESSER, 1984). A composição da renda da economia do Estado é analisada e interpretada 

através da estrutura produtiva das mesorregiões paranaenses, realizada com base na participação no total 

do valor adicionado fiscal (VAF). A microrregião de Ponta Grossa é responsável por 44% do VAF gerado 

na Mesorregião Centro Oriental Paranaense. 
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Tabela 4 – Total de Estabelecimentos e participação no valor adicionado fiscal da indústria da 

mesorregião Centro Oriental, segundo os principais segmentos industriais – Paraná – 1995/2002 

 

Destaca-se três eixos industriais, concentrados em distintas áreas da Mesorregião. O primeiro une 

as indústrias do papel e papelão dos municípios de Telêmaco Borba, Jaguariaíva, Piraí do Sul, Arapoti e 

Sengés, formando dessa maneira, um polo industrial importante a nível nacional. As empresas Klabin e 

Sengés Papel e Celulose fazem parte desse eixo industrial.  Nos municípios de Castro, Arapoti e Carambeí 

a produção e beneficiamento leiteiro adquire importância, fortemente vinculada com a dinâmica 

agroindustrial da região. Destaca-se a Cooperativa Agropecuária Batavo, Cooperativa Central de 

Laticínios do Paraná (CCLPL) entre outras. A produção de soja combinada com o trigo, e o milho, forma 

importante área de cultivo, gerando componentes da alimentação dos rebanhos leiteiros. O terceiro eixo 

localiza-se na cidade de Ponta Grossa, e é composto pelo grupo agroquímicomoageiro, que representa 

os segmentos de moagem de soja e produção de fertilizantes. A empresa Bunge Fertilizantes está 

localizada nesse complexo agroquímicomoageiro. 

O turismo representa uma importante parcela da economia centro oriental paranaense, visto que 

cidades históricas estão inseridas nessa mesorregião. O tropeirismo que consistia no comércio entre o sul 

e sudeste, feito através do lombo das mulas demonstra a importância histórico-cultural da região.  

O Canyon Guartelá e o Parque Estadual de Vila Velha são atrativos naturais que impulsionam o 

turismo ecológico e ambiental. Em relação ao valor adicionado fiscal (VAF) gerado pelo turismo, a 

mesorregião centro oriental do Paraná ocupava a quarta colocação em relação a outras mesorregiões, 
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com 4,9% do VAF gerado em 2000, segundo o Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

Econômico e Social).      

A educação não obtém valores expressivos, gerando uma desigualdade quando comparada a 

outras mesorregiões. A frequência de presença na escola é baixa, gerando uma massa populacional 

alienada, sem formação e instrução. Em Ponta Grossa podemos encontrar a maior média de anos de 

estudo, devido a infraestrutura da cidade e incentivos para a manutenção da criança na escola. No outro 

extremo da situação, o município de Sengés apresenta 0,4% de frequência de crianças de 0 a 3 anos em 

creche, expressando a baixa qualidade do ensino e acesso as primeiras experiências escolares.  

Ações governamentais e privadas devem ser tomadas a fim de reverter essa situação e mudar o 

futuro da população, pois somente através da intervenção estatal aliada a iniciativa privada, empregos e 

cargos técnicos são facilmente conquistados, e a economia regional como um todo é incentivada. Estima-

se que em 2001 a mesorregião centro oriental do Paraná possuía 593 escolas que ofereciam o ensino 

fundamental, 86 estabelecimentos que ofertavam o ensino médio e havia universidade em 6 municípios: 

Arapoti, Castro, Jaguariaíva, Palmeira, Ponta Grossa e Telêmaco Borba. 

O saneamento básico, caracterizado pela oferta de água, esgotamento sanitário adequado e coleta 

de lixo representa outro fator de desigualdade dentro da mesorregião centro oriental do Paraná. 

Instintivamente, as cidades mais urbanizadas terão um melhor manejo e distribuição do tratamento de 

água potável e oferta de coleta de lixo, saneamento básico em geral. O abastecimento de água na 

mesorregião centro oriental paranaense pode ser considerado um entre os cinco melhores no Paraná. 

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) a proporção de 

domicílios que não possuem saneamento básico aproxima-se de 3%, que são constituídas de áreas rurais 

e sem infraestrutura urbana, como favelas e aglomerados de casas.  

O indicador de esgotamento sanitário no meio rural é de apenas 16%, resultando no risco 

crescente para as condições de saúde da população. Medidas rápidas e eficazes devem ser tomadas para 

sanar esse problema de escala sanitária e ambiental. 

 Os dejetos e lixos provenientes desses locais onde não há o recolhimento e tratamento dos 

resíduos resulta no esgotamento sanitário precário, como fossa rudimentar despejo em lagos, rios ou 

valas. A mesorregião centro oriental paranaense, quando comparada com as outras mesorregiões, destaca-

se na média estadual quando se considera o esgotamento sanitário. 

Na cidade de Ponta Grossa, o indicador de esgotamento sanitário é de 85,9%. No oposto, os 

municípios de Ventania, Imbaú e Arapoti quase não apresentam os serviços de esgoto sanitário. Dessa 
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maneira, podemos perceber que a população campesina é esquecida perante o governo e as medidas 

públicas, na maioria das vezes, não comtempla as áreas rurais ou de menor expressão econômica, devido 

a quase inexistente infraestrutura governamental. A tabela abaixo ilustra a situação rural x urbana em 

relação ao saneamento básico. 

Tabela 5 – Percentual de domicílios permanentes, urbanos e rurais, segundo condições de saneamento e 

a situação comparativa – Mesorregião Centro Oriental e Paraná – 2000 

 

Analisando a tabela acima podemos perceber que o meio urbano é privilegiado em relação ao 

meio rural no quesito abastecimento de água por rede geral, esgotamento sanitário e lixo coletado. O 

abastecimento de água é quase total na área urbana, porém na área rural, apenas 17,9% dos domicílios 

são atendidos. A mesorregião centro oriental do Paraná possui uma porcentagem acima da média do 

estado do Paraná em relação ao esgotamento sanitário, tanto no meio urbano como no rural, e 

abastecimento de água por rede geral, somente no meio urbano. Concluímos que ainda falta muito para 

que haja um atendimento abrangente a população. A porcentagem de domicílios em que ocorre a coleta 

de lixo é baixo no meio rural, denotando uma deficiência do serviço público. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A mesorregião centro oriental do Paraná é caracterizada por contrastes econômicos e sociais, que 

são visíveis na distribuição do capital, que se concentra nas áreas centrais e mais desenvolvidas. Traços 

da sua colonização permanecem atualmente. A concentração das terras derivada do ciclo da erva mate e 

da madeira é visível até os dias atuais. 

A migração populacional das áreas rurais para a cidade é verificada como a principal maneira de 

incrementar a população urbana. As oportunidades de emprego e a precarização da área rural, 

considerando o déficit de infraestrutura básica, como coleta e tratamento de esgoto e disponibilidade de 

água tratada, são as principais razões para a migração do rural para o urbano. 
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As políticas públicas voltadas a educação não obtiveram sucesso na mesorregião centro oriental 

paranaense por completa. Apenas algumas cidade e municípios pontuais, como por exemplo Ponta 

Grossa, apresentam dados satisfatórios. Dessa forma, verifica-se a desigualdade e seletividade dos 

serviços que deveriam abranger toda a população. 

A configuração econômica característica da mesorregião, dividida em três eixos industriais; 

indústrias de papel e papelão dos municípios de Telêmaco Borba, Jaguariaíva, Piraí do Sul, Arapoti e 

Sengés. A bacia leiteira, presente nos municípios de Castro, Arapoti e Carambeí e a indústria 

agroquímicomoageiro, concentrada na cidade de Ponta Grossa, que realiza a moagem de soja e produção 

de fertilizantes; denota a importância da terra para a economia e base para trocas comerciais. 

Aliado ao fato locacional, próximo a um dos principais portos de escoamento de produtos, o 

porto de Paranaguá e vias rodoviárias, a indústria caracteriza-se fortemente com o uso do solo. 

Por fim conclui-se que o estudo científico baseado na regionalização espaço do território até o 

momento atual, uma vez, que o Espaço Lento tende a nos trazer transformações diárias nos dias de hoje, 

esperamos muitas informações aqui contidas possam ser de grande contribuição a discussão acadêmica 

e que traga acréscimo social e cultural. 
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DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO 
BRASIL: O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES DE 

ENSINO SUPERIOR  
 

 
Patrícia Marques1 

 

INTRODUÇÃO 

Sabe-se que a história do país desde o princípio vivenciou desigualdades regionais, uma vez que 

as primeiras regiões a serem habitadas, localizam-se no litoral brasileiro, ou seja, as primeiras atividades 

foram desenvolvidas nesta região, em detrimento de seu interior, ofertando inicialmente mais serviços 

para os habitantes deste local. Por conseguinte, atualmente observamos uma densidade demográfica 

maior no litoral. Em essência, esta lógica permanece nos dias de hoje: serviços e atividades ofertadas em 

locais de acordo com seu número de habitantes, contudo, hoje não somente o número de pessoas é 

levado em consideração, pois cada região construiu sua própria história e desenvolveu-se ao seu modo, 

sendo algumas mais privilegiadas que outras. Além disso, a concentração de renda sempre prevaleceu, 

realidade na qual poucos detém uma quantidade desproporcional ao restante dos habitantes, o que, 

claramente, reflete na dinâmica nacional. 

Assim, é necessária investigação das recentes tentativas de minar esta realidade ainda presente, 

apresentando a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) que surge em 2003, com o 

intuito de minimizar as divergências presentes entre as regiões brasileiras, um passo muito importante 

para toda a nação, já que essas diferenças constituem um de seus maiores desafios. Contudo, como todas 

as políticas que passam por discussões e revisões, a PNDR infelizmente nunca chegou a ser 

implementada, apesar de ter realizado diversas análises e ter feito inúmeras propostas para o território 

brasileiro, que deveriam, no mínimo, prosseguir com os debates com o objetivo de reduzir as 

desigualdades regionais.  

  Pode-se afirmar que esta Política alterou a visão até então estabelecida no país sobre a 

questão regional, levando-a para outro patamar. Em seus objetivos, diversos pontos são colocados, 

entre eles, as diretrizes para a educação merecem destaque e em especial, a educação terciária, pois esta é a 

responsável, além da formação de quadros técnicos, pela produção de conhecimento científico que traz 
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visibilidade internacional ao país, colocando-o em melhores posições no ranking mundial, além de sua 

capacidade de produção de bens de consumo para a população, que interfere diretamente na economia 

nacional, levando-se em consideração a valorização atual da “economia do conhecimento”, onde quem 

possui mais conhecimento científico-inovador ascende rapidamente e quanto menos conhecimento 

possui menor é seu reconhecimento. 

Apesar de o Brasil ter tratado a Educação com certa atenção nos últimos anos, muitos avanços 

ainda necessitam ser realizados. Para além desta, a questão regional merece notoriedade, pois sem que 

estas dificuldades sejam minimizadas, não haverá efetivo avanço,  uma vez que trata-se um problema que 

deve buscar uma solução multiescalar.  

Neste contexto, considerando a importância das questões explicitadas, a quantidade de pessoas 

que frequentam as Instituições de Ensino Superior (IEs) no país, é ínfima e deve ser tratada com sua 

devida relevância, considerando suas interferências nos locais onde se fixam, seus respectivos 

desenvolvimentos e o que trazem a estes locais.  

Portanto, é fundamental a abordagem da vertente Educação, trabalhada de forma abrangente na 

PNDR, pois para a melhoria de sua qualidade houve grandes esforços desde a constituição de 1988, em 

busca de uma equidade em nosso sistema educacional. Ademais, o Ministério da Integração Nacional 

(MI) através de seu Documento de Referência traz algumas diretrizes a fim de se alcançar esse objetivo. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Através da revisão da PNDR, assim como a retomada das discussões levantadas e 

desdobramentos na última década, cujo foco é a vertente Educação, objetiva-se traçar um quadro de 

acontecimentos, assim como a análise destes, visando determinar os avanços e os retrocessos da expansão 

do ensino superior pelo território. 

Para isso, realizou-se pesquisa bibliográfica e levantamento de dados de institutos cruciais para a 

discussão, como Ministério da Educação (MEC), Ministério da Integração Nacional (MI) , Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)  Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep), relacionados ao atendimento das Instituições de Ensino Superior, realizando breve 

comparação entre as IES Públicas e Privadas, relacionando os resultados com as políticas regionais 

discutidas no decorrer da história do país.  
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Por conseguinte, serão explicitadas tabelas, gráficos e cartogramas a fim de uma exploração 

didática do tema, para melhor entendimento do mesmo, contendo análises críticas acerca de cada uma 

bem como uma visão sistêmica dos fatos, relacionando-se Ensino Básico e o Ensino Superior, de acordo 

com as grandes regiões brasileiras e unidades da federação, já que vivenciamos graves concentrações que 

impedem o desenvolvimento nacional, em busca de melhores índices, que contribuiriam para todo o 

desenvolvimento do país, em especial no que tange à produção de conhecimento científico, bens 

diversificados e quadros técnicos qualificados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O Brasil ainda na atualidade possui um território bastante desigual no que se refere ao 

desenvolvimento econômico e a oferta de serviços, que são bastante concentradas. Contudo, para 

combatê-la de maneira eficaz são necessários a busca de consensos e a efetivação de um planejamento, 

que propicie uma regulação eficiente do território pelo Estado.  Ainda não tivemos no Brasil uma reforma 

abrangente que coloque o planejamento regional como uma preocupação nacional, visando a 

democratização dos serviços públicos e privados e infraestruturas.  

A forte concentração espacial dos ativos intelectuais e de pesquisa, cruciais para o 
desenvolvimento das atividades do novo paradigma produtivo, gera um efeito retroalimentador 
nos territórios que dispõe de uma dotação prévia destes ativos. Verifica-se assim a intensificação 
da polarização dos espaços que concentram as atividades de alta tecnologia e de maior agregação 
de valor, seja entre os países, seja no interior de cada País. (BRASIL, 2012, p. 08). 
 

As diretrizes sugeridas acerca da PNDR, no Documento de Referência são bastante interessantes 

e viáveis, ao contribuírem para uma melhora dos índices nacionais, pois, de acordo com o Ministério da 

Integração (2012, p.65) trata-se de grande importância uma orientação das redes públicas de ensino um 

caráter inclusivo, que priorize necessidades das minorias na Regiões Elegíveis (REs) da PNDR, assim 

como deve-se fortalecer os programas de pós-graduação nestas, além de despertar para a biodiversidade 

e sustentabilidade ambiental o sistema público educacional, de maneira geral, entre outros. 

De forma geral, os principais temas contemplados nos princípios e nas diretrizes priorizados na 
I CNDR relacionam-se à participação social, ao aumento dos investimentos em educação, 
ciência, tecnologia e inovação (CT&I) e infraestrutura de transportes, à permanência e ao 
aprimoramento dos incentivos fiscais, à preservação e à conservação ambiental, e à inclusão de 
determinados grupos sociais. (SILVA, 2015, p.33) 

  

Assim, de acordo não apenas com as diretrizes, mas com todo o conteúdo desta Política 

mencionada, percebe-se que está condizente com as principais necessidades de uma boa Política regional, 

já estabelecidos por Friedmann (1960, p. 17) a serem aceitáveis, exequíveis, viáveis (economicamente) e 

sensíveis – este último evidenciado claramente ao mencionar as minorias e sua inclusão. 
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Permanece necessária uma PNDR para integrar e coordenar os diversos esforços de 
desenvolvimento promovidos no Brasil, bem como para conter a tendência desagregadora das 
“ilhas de prosperidade” desconectadas do tecido produtivo nacional. A história da formação do 
Estado nacional brasileiro é também a história da formação do seu mercado interno. (COÊLHO, 
2017, p.21)  

 

Contudo, a questão orçamentária (viabilidade da Política) impactou negativamente na sua 

implementação efetiva, pois a ausência do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR) 

é uma discussão importantíssima, pois sua não execução foi um dos motivos PNDR não 

conseguir se desenvolver e se fortalecer no cenário nacional. 

Além disso, Para o Ministério da Integração (2007, p. 47) outro problema gravíssimo enfrentado 

ao debater a PNDR, 

[...] diz respeito aos desequilíbrios horizontais, referentes à distribuição do bolo financeiro entre 
os diferentes estados e municípios da federação. Um dos papéis fundamentais das receitas 
tributárias totais, em um regime federativo, é o de reduzir as assimetrias apresentadas pelos entes 
federados no que diz respeito às suas respectivas capacidades de arrecadação, que resulta 
proporcionalmente em assimetrias nas respectivas capacidades de atendimento das demandas 
locais por bens e serviços públicos.  
 

Neste contexto, para que fossem observados resultados efetivos, um planejamento feito de 

maneira centralizada não teria sentido, uma vez que a descontração tem sido vivenciada pelo país é mais 

interessante com a articulação de vários atores do setor público e até mesmo do privado, em busca de 

uma maior organização do território nacional, abrindo-se espaços para a sociedade civil inserir suas 

contribuições. Friedmann (1960, p. 28) já apontava sobre a maneira de se organizar um planejamento, 

comentando a forma centralizada e a descentralizada, trazendo a possibilidade de um meio termo entre 

os dois extremos, dependendo da realidade que está sendo trabalhada, pois somente a forma 

centralizada ou somente a descentralizada, poderia, por muitas das vezes, não contemplar toda a 

realidade, até porque cada região deve ter sua forma única de planos e planejamento. 

[...] o surgimento de um novo padrão dominante de acumulação e reprodução ampliada de 
riqueza, calcado, sobretudo, na incorporação de técnicas e métodos aprimorados e inovadores 
por determinados setores estrategicamente importantes da economia, que, crescentemente, 
fazem usos intensivos do conhecimento científico e tecnológico e de mão de obra especializada 
e altamente qualificada nos seus processos particulares de valorização do capital e de produção 
de bens e serviços.” (VIEIRA, 2017, p.278) 

Corbucci (2007, p. 07) nos alerta sobre a defasagem presente no país ao afirmar que “[...] o Brasil 

não conseguiu montar um setor produtivo fortemente orientado a realizar investimentos em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D), tanto no âmbito da própria empresa, como em associação com centros ou 

institutos de pesquisa.” 

Dados nos alertam para a disparidade entre as regiões, principalmente as realidades do Sul e 

Sudeste em relação às demais, evidenciando a negligência com a desconcentração regional. De acordo 

com o Ministério da Integração (2012, p. 64) estas duas regiões concentravam 65,1% das matrículas nos 
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cursos de educação superior presencial, enquanto o Norte era responsável somente por 6,5% e o 

Nordeste por 19,3% 90%. O número de mestres e doutores por 100 mil habitantes também possui 

enorme discrepância. 

Na pós-graduação a distância entre as regiões é igualmente importante. O número de mestres 
por 100 mil habitantes é de 27,88 no Sul e 23,43 no Sudeste, contra 11,49 no Nordeste e 8,48 no 
Norte. O de doutores é de 9,53% no Sudeste e 6,43% no Sul, para 2,38% no Nordeste e 1,09% 
no Norte.  além da distribuição das IES ser desigual pelo território. (BRASIL, 2012, p. 64) 

No final de 2003, foi proposta a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, pela equipe da 

Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional. Esta Política 

surge enquanto “[...] primeiro esforço de instituir uma política nacional de desenvolvimento regional 

no País.” (BRASIL, 2012, p. 19), cujo objetivo é a retomada de políticas necessárias ao processo de 

desconcentração regional e assim, criar articulações viáveis para uma rede entre as diversas regiões que 

favoreça um desenvolvimento nacional, com diminuição das desigualdades sociais, sendo a partir de 2003, 

que ocorre uma retomada de maneira mais efetiva, incluindo um plano de ação selecionando os seus 

espaços para trabalho, denominados de Regiões Elegíveis (REs).  

De acordo com SILVA (2015, p. 09) “[...] a PNDR anunciou suas pretensões em sistematizar o 

planejamento regional, articulando as instituições públicas nas escalas federal, estadual e municipal, bem 

como as empresas privadas e a sociedade civil organizada.” Assim, de 2003 a 2007 ocorreram várias 

discussões acerca do documento, até ser instituída. Dentre as discussões, várias vertentes foram tratadas, 

sendo a Educação uma das que mais chamam atenção, por seu caráter inovador, pela pesquisa e 

desenvolvimento que pode trazer para o território de um país.  

De acordo com Corbucci (2007, p. 12) a educação superior brasileira ainda é restrita, sendo de 

difícil acesso, ao compararmos com outros países, assim, destaca o caráter desta acessibilidade que se 

inicia anteriormente às provas de exames para entrarem na Educação Superior, uma vez que é possível 

observar desigualdades já na educação básica, seja na infraestrutura, preparo dos professores, entre outras.  

Observa-se abaixo, de acordo com o gráfico 1 que somente 23,8% das pessoas de 18 a 24 anos 

de idade, no ano de 2016, frequentavam IEs, comprovando a afirmação de Corbucci: um caráter bastante 

restrito desta Educação, assim como também podemos observar nos cartogramas 1 e 2 que a 

infraestrutura da educação básica tem os piores números nas regiões Norte e Nordeste, assim, fica claro 

que antes mesmo de se cogitar entrar numa Instituição Superior há grandes dificuldades a serem 

enfrentadas, de acordo com o ensino que se obteve anteriormente. As regiões Sul e Sudeste possuem 

índices muito melhores que nas demais regiões, isto é, há melhor infraestrutura, que contribui diretamente 

no desenvolvimento de uma educação melhor.  
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Gráfico 1 – Distribuição das pessoas de 18 a 24 anos de idade, por situação educacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, DPE, Coordenação de trabalho e rendimento, PNAD - 2016. 

Cartograma 1 – Percentual de escolas de educação básica com bibliotecas e/ou sala de leitura 

por município (2016) 

 

Fonte: INEP, 2016 
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Cartograma 2 – Percentual de escolas de educação básica com acesso à internet  por município 

(2016) 

 

 

Fonte: INEP, 2016 

 

Vemos que ainda existem diferenças em relação ao número de anos de estudo das pessoas, 

variando com a região na qual pertencem (gráfico 2) sendo o Nordeste a região com menor número, 6,7. 

O mesmo podemos observar nos gráficos gráfico 3 e 4, sendo o 3 a apresentação das taxas de 

analfabetismo de acordo com Unidades da Federação, sendo Alagoas o maior índice, com 19,4, que 

constitui enorme contraste ao compararmos com o menor número, 2,6 no Distrito Federal. O gráfico 4, 

apresentando a variação das taxas de analfabetismo por região, mostra a liderança da região Nordeste, 

com 14,8%, evidenciando que apesar de grandes esforços dos últimos anos, ainda não foram o suficiente 

para sanar os problemas regionais, uma vez que na região Sul, o número é 3,6%, isto é, possui grande 

desproporção entre as regiões. 
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Gráfico 2 – Número médio de anos de estudo das pessoas de 25 anos ou mais de idade 

 

Fonte: IBGE, DPE, Coordenação de trabalho e rendimento, PNAD - 2016. 

 

Gráfico 3 – Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade, segundo as 

Unidades da Federação 

 

Fonte: IBGE, DPE, Coordenação de trabalho e rendimento, PNAD - 2016. 
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Gráfico 4 – Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade, segundo as 

Grandes Regiões 

 

Fonte: IBGE, DPE, Coordenação de trabalho e rendimento, PNAD - 2016. 

 

Gráfico 5 – Distribuição dos estudantes, por rede de ensino, segundo os cursos frequentados 

 

Fonte: IBGE, DPE, Coordenação de trabalho e rendimento, PNAD - 2016. 

Deve-se dar atenção também a questão explicitada no gráfico 5, no qual é possível analisar que 

no ensino médio mais da metade dos brasileiros frequentam a rede pública. Contudo, em seguida, há uma 
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inversão assustadora desta realidade, com a maioria na rede privada, tanto na graduação quanto na pós-

graduação, isto ocorre, entre vários fatores devido a uma menor oferta de vagas na rede pública (vide 

tabelas 1 e 2), nas quais há aumento constante da concorrência par para a realização das provas cuja 

dificuldade é alta, que faz com que seja necessário buscarem alternativas, sendo o Financiamento 

Estudantil (Fies) e o Programa Universidade para Todos (Prouni) opções para aqueles que por vários 

motivos, não conseguiram uma vaga na rede pública.  

Ainda segundo o gráfico 5, nos períodos escolares anteriores ao Ensino Superior percebe-se que 

o Sistema Público, apesar de seus desafios e dificuldades, tem conseguido atender boa parte da população 

com seus serviços, colaborando com a formação de vários brasileiros, o que deve ser mencionado, pois 

apesar de várias críticas ao sistema público de ensino, em especial no que diz respeito ao abismo entre 

escolas privadas e particulares, seu atendimento corresponde a maior parte da população e merece a 

devida atenção por sua abrangência.  

 

 

Fonte: INEP/MEC, 2016 

 

Fonte: INEP/MEC, 2016 

 

De acordo com o Censo da Educação Superior 2016, 87,7% das instituições de educação superior 

no Brasil é da categoria Privada, o que é explicitado na tabela 1, evidenciando os números das IEs no 

território brasileiro de acordo com sua rede.  
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Corbucci (2007, p.14) comenta que as IEs Privadas de 1990 a 2005 aumentaram significantemente 

suas matrículas, e hoje a realidade continua, pois “as IES privadas têm uma participação de 75,3% 

(6.058.623) no total de matrículas de graduação. A rede pública, portanto, participa com 24,7% 

(1.990.078).” (INEP, 2016, p.5) 

 
Em resumo, foi possível observar, nas últimas décadas, a revalorização do papel desempenhado 
pelas IES no processo de desenvolvimento econômico, motivada, principalmente, pelas rápidas 
transformações tecnológicas que vieram a estabelecer, em período recente, bases renovadas de 
geração e conservação de riqueza, cuja característica primordial consiste na aplicação intensiva 
de conhecimento científico na produção de bens e serviços. Essa dependência cada vez mais 
acentuada de técnicas aprimoradas e de força de trabalho qualificada deu maior peso às 
atribuições das IES, fazendo com que as suas funções básicas e inerentes de geração e 
disseminação de conhecimento passassem a ser consideradas também sob a perspectiva 
territorial. (VIEIRA, 2017, p.285) 

 Trata-se de compreender que na atualidade o desenvolvimento econômico das nações está 

fortemente atrelado à sua capacidade de produzir conhecimentos e gerar inovações, seja no aumento da 

competitividade de sua indústria, seja na oferta de serviços qualificados à sua população e para 

exportação. Para isso é fundamental uma melhoria da qualidade de nosso ensino superior e de sua 

capacidade de produzir novas tecnologias. Para aproveitar a toda a biodiversidade do território nacional 

e utilizar o potencial humano da população brasileira como um todo, é urgente uma democratização do 

acesso a esse nível de ensino, o que somente será obtido com a sua expansão territorial, reduzindo as 

imensas desigualdades regionais que ainda perduram. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observamos que apesar de a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, com sua inserção 

na agenda governamental em 2003, com discussões muito ricas para o desenvolvimento do país, 

especialmente no que diz respeito as Instituições de Ensino Superior, teve grandes dificuldades a serem 

extintas, porém, não conseguiu atingir seus objetivos com estes entraves, a saber, principalmente: a 

inexistência de Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional e a centralização exacerbada presente na 

realidade governamental nacional. 

As IEs são de extrema importância, pois trazem modificações aos territórios onde se fixam e 

portanto, seu papel deve ser valorizado e a investigação de parcerias a fim de uma maior articulação dos 

espaços faz-se necessária, pois sua desconcentração agrega ao desenvolvimento regional, criando novas 

áreas capazes de gerar conhecimento científico. No decorrer dos anos, diversos índices mostraram a 

impactante concentração que nada mais é do que uma injustiça social, em todos os segmentos 

educacionais. É necessário enfatizar que a partir de uma política voltada para investimentos nos setores 

sociais, entre 2001 e 2010, houve grandes melhorias, contudo, não foram o suficiente para que houvesse, 

de fato, uma isonomia forte o suficiente no âmbito nacional. 
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Nos últimos anos, houve uma revalorização destas, ao perceber que contribuem com a inovação 

e consequentemente, com a economia do país, revelando seu aspecto econômico, possível de incluir o 

Brasil em posições cada vez mais altas, pois as mais diversas pesquisas importantes ao Estado ocorrem 

nas universidades, sobretudo, nas públicas e este deveria ser motivo o suficiente para que o investimento 

para estas instituições fosse maior e fossem incluídas como prioridade na agenda de qualquer governo. 

Além deste, as IEs, ao instalarem-se em seus respectivos territórios, levam novas pessoas para 

aquela região, assim, será um maior número de consumidores, e uma maior gama de serviços que deverão 

ser ofertados para aqueles que ali chegaram, obrigando a região a criar condições mínimas para aqueles 

que se mudam de suas respectivas cidades, pois o município onde irão se fixar, necessitará de uma maior 

oferta de residências para estas pessoas, assim como construir alguns serviços nas proximidades do local, 

entre outros. 

Portanto, infere-se que a existência de um ensino superior de qualidade pode estimular a produção 

de conhecimento científico, sem o qual, não haverá produção de bens e serviços geradores de renda ao 

país, promovendo seu desenvolvimento econômico e social, melhorando seus índices, a qualidade de vida 

das pessoas que habitam a região, além de desenvolver regiões próximas a esta. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é um recorte teórico de projeto de pesquisa de Geografia, na Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM), intitulado “O desenvolvimento territorial e os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia”. O objeto do mesmo é investigar a contribuição dos Institutos Federais 

(IFs) para o desenvolvimento local e regional. Situa-se, portanto, na interface entre educação e 

desenvolvimento, dois campos do conhecimento aparentemente distantes, mas que são terreno fértil à 

pesquisa em geografia. 

Não obstante haja uma relação nebulosa entre o trabalho voltado à qualificação profissional e o 

respectivo impacto que se espera operar nos diferentes setores da economia, as instituições dedicadas à 

educação, ciência e tecnologia têm realizado um esforço de integração às economias onde estejam 

inseridas. O que não se pode olvidar é que seu ponto forte é educação – profissional e tecnológica –, 

resguardadas as peculiaridades que as distinguem de outras instituições dedicadas à educação. Convêm 

ressaltar, no entanto que há: dificuldades em mensurar sua contribuição para os processos de 

desenvolvimento; sobrevalorização de sua participação no desenvolvimento econômico, quando sua 

atuação prioritária é no âmbito pedagógico, simbólico e cultural; estabelecimento de objetivos 

institucionais que sofregamente irão alcançar apenas com a formação e qualificação de mão de obra. 

Mesmo que tenham uma atuação voltada à economia de âmbito local e regional, seu caráter as colocam 

em uma esfera onde o tipo de desenvolvimento que podem promover precisa ser rediscutido. 

Apesar de não haver uma concepção unívoca acerca do que seja o desenvolvimento, ele se relaciona, 

em qualquer medida, ao progresso (SOUZA, 1996; CASTORIADIS, 1983) e a uma evolução para a qual 

concorrem diferentes atores. É comum relacioná-lo aos sinais visíveis de novos aportes econômicos em 

um dado espaço, o incremento dos fluxos de pessoas, mercadorias, informação e capital, bem como à 

difusão dos avanços tecnológicos. 

Admitindo-se que os Institutos Federais possam desempenhar um papel expressivo no 

desenvolvimento local e regional, este precisa ser melhor explicado, apontando as vias pelas quais isso 

poderia acontecer: integração com as comunidades do entorno de cada campus, formação redes de 

cooperação com os municípios, ações atreladas às da região onde estão inseridos, e outro. Todas essas 

questões remetem ao desenvolvimento, mas o que é “desenvolvimento” para um Instituto Federal? 

 
1 Mestre em DR&MA, Instituto Federal de Alagoas, arthur.sturmer@gmail.com 
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Esclarecer o que se compreende por “desenvolvimento” pode indicar melhor o lugar dos Institutos 

Federais enquanto agentes territoriais, seu compromisso maior ou menor com as várias dimensões do 

desenvolvimento. Este se circunscreve à dimensão econômica ou inclui aspectos outros que lhe são 

complementares? Quais seriam esses aspectos? A dimensão espacial do desenvolvimento ajudaria a 

explicar a relação dos IFs com o desenvolvimento? De qual noção de desenvolvimento se trata? 

Este trabalho tem como objetivo identificar a noção de desenvolvimento utilizada como guia às ações dos 

Institutos Federais (IFs), tomados como parte da Rede Federal de Educação Profissional Científica e 

Tecnológica (REPCT). Assim, a adoção de um conceito de desenvolvimento por um IF em qualquer de 

seus campi estará em acordo com as orientações aplicáveis à Rede Federal. 

 

A questão territorial e do desenvolvimento na expansão da Rede Federal 

Uma breve análise da expansão da educação profissional e tecnológica no Brasil revela que ela 

passou por sucessivas fases de uma progressiva inserção na dinâmica territorial nacional. Primeiro, 

levaram-se escolas técnicas federais a todos os Estados, às periferias das metrópoles e aos municípios 

interioranos, buscando articular-se às potencialidades locais de geração de trabalho. Depois se quis "a 

distribuição territorial equilibrada das novas unidades, a cobertura do maior número possível de 

mesorregiões e a sintonia com os arranjos produtivos sociais e culturais" (BRASIL, 2010, p. 15). O foco 

seguinte foi em "uma ação integrada e referenciada na ocupação e desenvolvimento do território, 

entendido como lugar de vida" (Id., Ibid.). 

A partir de então, o território passou ao primeiro plano, emergindo como espaço de luta, um 

campo conflituoso no qual se concretizaria e materializaria tanto um novo projeto de instituição, quanto 

um "projeto viável de nação para este século". A educação profissional e tecnológica, então, passou a ser 

organizada na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT), e o território 

veio a ser concebido dentro da perspectiva da "ocupação e desenvolvimento". A mesma lei que criou a 

Rede Federal criou seus principais pontos em que iria se apoiar: os Institutos Federais. São eles que 

cumprem o papel mais nobre dentro da Rede; destinam-se a enraizar as ações "no plano local (município) 

e regional (estado ou mesorregião)" (BRASIL, 2007d, p. 30), a fim de consolidar sua política de integração 

da educação profissional ao ensino médio e de articular-se com os sistemas de ensino, considerando "as 

necessidades e aspirações do território em que estão inseridos" (BRASIL, 2010, p. 12). 

Coube aos IFs liderar a expansão da RFEPCT. Das 562 unidades da Rede, 533 pertencem aos 

IFs, que, distribuídos por todo o território nacional na forma de campus ou campus avançado, hoje estão 

presentes em todos os Estados da Federação, com cada Estado contendo pelo menos umas das 38 

reitorias. Jesué Silva (2017, p. 1) registra 600 campi após a expansão: 
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Concebidos como um novo modelo de instituição durante a reorganização da educação 

profissional e tecnológica, pelo Decreto nº 6.095/07 os Institutos Federais (IFs) teriam suas ofertas “em 

estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade” (BRASIL, 2007c). Quando a Lei 11.892/08 

os criou, foi com um forte viés territorial, exigido pela tarefa de apoiar o “desenvolvimento 

socioeconômico local, regional e nacional”, dando suporte à “consolidação e fortalecimento dos arranjos 

produtivos, sociais e culturais locais”, bem como “estimular e apoiar processos educativos que levem à 

geração de trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento 

socioeconômico local e regional” (BRASIL, 2008, Art. 6º, IV, Seção II - Das Finalidades e Características 

dos Institutos Federais). 

Os IFs, assim, foram situados definitivamente na interface entre educação e desenvolvimento. 

Seu modo típico de se organizar e a capacidade de atender às demandas do mercado como instituição 

pluricurricular comportou uma gama tão grande de finalidades que o levariam, em pouco tempo, a ser 

considerado “um dos mais importantes componentes educacionais do Plano de Aceleração do 

Crescimento – PAC” (OTRANTO, 2010, p. 106), haja vista seu papel estratégico na preparação de mão 

de obra, produção de conhecimento e disseminação de tecnologia (SILVA NETO e PASSOS, 2013). 

Quando se finalizava a proposta de criação dos IFs, o país exibia, no ano de 2007, um déficit de mão de 

obra qualificada no Brasil da ordem de 84 mil trabalhadores (nas Regiões Norte, Sul e Centro-Oeste ficou 

entre 13.447 e 29.091) e a demanda por capacitação chegou a 57% na Região Sudeste e superou os 20% 

na Região Sul – a cada 4 trabalhadores gaúchos, 1 era considerado não-qualificado (IPEA, 2007).  

Figura 1 - Mapa da Rede Federal de EPCT 

 

Fonte: J. SILVA, 2017. 
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Dizia-se que os IFs seriam “um marco não só nacional, mas também regional, no âmbito do 

Mercosul – e, talvez, para outros países com desafios semelhantes aos do Brasil, quanto ao seu 

desenvolvimento” (PACHECO et al, 2010, p. 78). Muito desse entusiasmo se deveu às novas 

características que se acrescentariam aos Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), Escolas 

Técnicas Vinculadas às Universidades Federais (EVs), Escolas Técnicas Federais (ETFs), Escolas 

Agrotécnicas Federais (EAFs) e Colégio Pedro II (CP II), dentre elas o ensino médio integrado (não 

apenas o concomitante), a verticalização do ensino (diferentes níveis de educação), a realização de ensino, 

pesquisa e extensão, bem como o atendimento a setores da população que antes não acessavam a 

Educação Profissional e Tecnológica (EPT). No caminho da concepção dos IFs, porém, muito do que 

se pensou não apareceu de modo explícito na sua Lei de criação, como a referência às articulações com 

a comunidade externa, exceto sobre a comunidade acadêmica e a comunidade como segmento ativo, 

participativo e integrado às atividades dos IFs. 

O documento-base Educação profissional técnica de nível médio integrada ao ensino médio reconheceu nos 

movimentos sociais os “sujeitos indispensáveis ao processo de planejamento e formação teórico-

epistemológica sobre educação profissional integrada ao ensino médio, por gerarem, também, 

conhecimento em seus campos de atuação” (BRASIL, 2007d, p. 32). Essa porta aberta à integração no 

âmbito epistêmico e administrativo poderia representar a aproximação da Rede Federal com 

comunidades organizadas – aspecto afim aos propósitos de se ancorar em ações integradas e referenciadas 

“na ocupação e desenvolvimento do território, entendido como lugar de vida" (BRASIL, 2010, p. 15). 

A correção do foco de atuação no desenvolvimento, principalmente local e regional, foi corrigido 

em documento posterior – Um novo modelo de educação profissional e tecnológica: concepção e diretrizes – no qual 

se orienta o desenvolvimento para o contexto territorial, de onde poderia conceber relações de 

aproximação às comunidades: “Enquanto política pública, os Institutos Federais assumem o papel de 

agentes colaboradores na estruturação das políticas públicas para a região que polarizam, estabelecendo 

uma interação mais direta junto ao poder público e às comunidades locais.” (BRASIL, 2010, p. 19). Razão 

pela qual os IFs teriam “o território como dimensão essencial de sua função” (PEREIRA, 2008, p. 1), 

isto é, à medida que assumissem o desafio de promover o desenvolvimento, agora sob o viés territorial, 

em diferentes escalas (local, regional, nacional) o fariam em conexão com as necessidades das 

comunidades ou, como se disse, refletindo “uma necessidade coerente com sua realidade” (BRASIL, 

2007d, p. 32). 

Neste ponto se teria desenhado o panorama do tipo de desenvolvimento do qual participariam 

os IFs com os órgãos dos sistemas de ensino estaduais e municipais, secretarias e conselhos de educação, 

mais as comunidades locais. Estas não corresponderiam exclusivamente à escala dos municípios, mas aos 

diferentes contextos de comunidades, grupos, entidades e movimentos, abarcando as realidades 

territoriais em sua diversidade. Ao “polarizarem” uma região, estariam se somando a quaisquer outros 
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agentes territoriais (empresas privadas, sociedade civil organizada, cidadãos, movimentos sociais...) 

implicados no desenvolvimento. 

 

Desenvolvimento, território e escalas de atuação dos IFs 

Em termos estratégicos, os IFS foram pensados segundo determinados "limites de sua área de 

atuação territorial" (BRASIL, 2007c). As escalas local, microrregional, mesorregional, regional e nacional 

foram levadas em conta para planejar cada nível de influência e a sua expansão dentro da Rede Federal, 

o que incluiu a estrutura multicampi para favorecer a interiorização da educação profissional e tecnológica. 

O raio de abrangência de cada IF foi levantado por Andrade (2014) como um aspecto negativo 

da expansão dos IFs, em se considerando a distância entre a sede e os respectivos campi. O número de 

campi elevado, as grandes distâncias e o tempo de deslocamentos são externalidades da expansão num 

país com dimensões continentais. Questiona-se sobre como fazer as rotinas de visita e uniformização de 

procedimentos, a comunicação de rotina, o pertencimento das unidades ao IF e um possível isolamento. 

Os dados levantados colocam 53% dos IFs (20 IFs) “No intervalo de 200 a 500 Km para a distância 

máxima entre a sede do instituto federal e seu campus mais distante” (ANDRADE, 2014, p. 111). 

Quando, porém, se observa a área de influência de cada campus, a interiorização se mostra efetiva 

e cingida pelo contexto que, teoricamente, já lhe imprimiria características regionais benéficas à ação 

referenciada no território. Abaixo se registra a interiorização da Rede Federal para além das regiões 

metropolitanas e confirma uma estratégia de posicionamento reveladora de que as condições específicas 

de uma região retroagem sobre a atuação dos campi: 

 

O desenho espacial da Rede Federal de Ensino Profissionalizante considera que a área de 
influência dos campi está em torno de 50 km de raio da sede do campus, podendo atingir 60 km. 
Essa distância está provavelmente associada às limitações de transporte dos alunos. De qualquer 
modo, ela define uma estratégia de posicionamento dos campi fora das regiões metropolitanas. 
(...) Esse recorte impõe os limites de alcance dos institutos, limites esses influenciados também 
pelas condições socioeconômicas e de infraestrutura da região. (BRASIL, 2011, p. 26). 

 

O modelo acima pode até ter sido pensado segundo uma lógica reticular e verticalizada de atuação, 

mas na prática convive com a lógica zonal, horizontal, que caracteriza e enraíza as ações territoriais e, 

assim, viabiliza objetivos de “desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional” e a 

aproximação aos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, além de favorecer o atendimento da 

diversidade e multiplicidade agentes territoriais e seus interesses. 

Como acontece na atual fase da globalização, os territórios emitem sua contraordem a partir de 

seu conteúdo humano: “O espaço geográfico ganha novos contornos e a localização dos territórios ganha 

importância. Neles, os atores globais se deparam com o ‘indesejável’ do território – a cultura, sociedade 

e economia local; certa comunidade e ‘rugosidades’” (STÜRMER, 2017, p. 88). Os IFs vivenciam a 

mesma situação que os “atores globais” quando concebem e agem segundo lógicas verticalizadas, 
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modernizadoras, expansionistas e, nos termos dos documentos oficiais, lógica de “ocupação e 

desenvolvimento”. 

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologias (IFs), desde o ano de 2008, quando 

surgiram, passaram a compartilhar dos problemas do desenvolvimento ao se proporem a atuar com vistas 

ao desenvolvimento regional e local, ou seja, referenciando-se geograficamente. Cinco anos depois, o 

Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

(CONIF, 2013a) lançou a publicação Singulares territórios de esperança, reafirmando o papel dos IFs “com a 

garantia de direitos a tantos jovens e adultos, e, antes de tudo, a setores sociais historicamente alijados do 

processo de desenvolvimento – sem discriminações e "sem fronteiras" (CONIF, 2013b, p. 1). O Plano 

de Desenvolvimento da Educação (PDE) já havia aproximado educação, desenvolvimento e 

territorialidade (BRASIL, 2007e, 2009): 

 

(...) a proposição dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia, como modelos de 
reorganização das instituições federais de educação profissional e tecnológica para uma atuação 
integrada e referenciada regionalmente, evidencia com grande nitidez os desejáveis enlaces entre 
educação sistêmica, desenvolvimento e territorialidade. (BRASIL, 2007e, p. 32). 

 

O desenvolvimento é, deste modo, tarefa dos IFs, pois se refere ao território, territorialidades, 

identidades, culturas e saberes, não se restringindo apenas ao que, na ciência geográfica, estaria reservado 

à geografia econômica, urbana e rural. O mesmo PDE aponta também para a observância dos: 

 

(...) arranjos étnico-educativos [indígenas, quilombolas] em respeito à territorialidade das 
comunidades, ensejando um novo desenho do regime de colaboração, com as responsabilidades 
partilhadas entre os níveis de governo, participação ativa das comunidades e da sociedade civil 
organizada. (Id., ibid., p. 37). 

 

Isto nem sempre está claro aos sujeitos do desenvolvimento, que geralmente discutem-no apenas 

no âmbito administrativo, de gestão. Nas instituições educacionais, porém, é diferente, pois o 

desenvolvimento é tarefa coletiva que exige envolvimento e participação intensa de toda a comunidade 

acadêmica, incluindo docentes, técnico-administrativos e comunidade local. 

 

O começo do desenvolvimento para os IFs 

A primeira lição metodológica e geograficamente correta é que o desenvolvimento parta do ponto 

onde se está, isto é, do lugar dos sujeitos que querem promover o desenvolvimento, o que equivale a 

pensar antes no espaço-território de cada campus para então se propor algo ao entorno, sublocal, local, 

micro e até mesorregional. Desenvolver aspectos em que o campus é “fraco” pode significar o começo 

de uma longa trajetória de redescoberta das próprias potencialidades, recursos e acúmulo de experiências. 

A partir daí é possível (auto)avaliar e dimensionar a capacidade promover o desenvolvimento que já está 

em processo e que esteja sendo concebido e imaginado para os locais onde há IFs. Nessa primeira atitude, 
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reconhecer-se-ão as limitações maiores ou menores que sempre há nas ações de promoção do 

desenvolvimento, como um olhar para si, avaliando-se constantemente e reconsiderando seu papel entre 

agentes territoriais e sujeitos do desenvolvimento. 

Na 1ª Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica já se notou as contradições 

entre o discurso de gestores (teoria) e a realidade educacional (prática), pelo que se propunha adotar a 

concepção de desenvolvimento territorial sob uma perspectiva não obrigatoriamente “econômica”: “nós 

falamos pouco de desenvolvimento ou, quando falamos, somente se ressaltou a perspectiva econômica. 

Cada vez mais a realidade afirma a necessidade do desenvolvimento baseado no território (...)” (LIMA, 

2007, p. 114). O desenvolvimento predador do território esquece dos aspectos relativos à sua população 

como um todo, e do papel social e cultural envolvido nisso – o que só é percebido na escala geográfica 

menor, no local, no território. Quando o espaço, incluindo o espaço-território dos Institutos Federais – 

ou seja, seus campi – assumem a condição de espaço pedagógico e de um constructo cultural como o 

território, o espaço torna-se currículo, então ele “ensina”. Ora, o espaço é uma dimensão da sociedade e 

“age” sobre ela através de sua materialidade (arquitetura, formas edificadas, etc.) e imaterialidade 

(símbolos, valores, etc.). O espaço-território de um IF, ao ser constituído para servir às atividades de 

Educação, Ciência e Tecnologia não pode se livrar tão facilmente desta condição. 

Para o presente estudo, o espaço-território-currículo “ensina” quem é quem na sociedade, qual o 

lugar de cada um, como cada qual deve se portar e como as relações sociais devem se dar. Portanto, o 

espaço-território dos IFs prescreve um tipo de desenvolvimento. Geralmente este se coaduna com uma 

visão orientada pelo mercado de trabalho, demanda dos negócios empresariais, dizendo o que deve ou 

não ser desenvolvido, o que é preciso se salientar ou se deixar no silêncio, às vezes em nome da cultura 

local. Não obstante, os IFs, investidos de um “mandato educacional” conferido pela lei que os criou (Lei 

11.892/08), já nascem comprometidos em ser pequenos exemplos de gestão territorial, social, política e 

ambiental. 

Não se quer minimizar a importância da abordagem interescalar, mas precisamente reconhecer 

que cada campus de IF está inserido em um modo de produção, é expressão dele e guarda relação com as 

características da dinâmica de acumulação do capital, tais como: alteração do espaço, alteração das formas 

de espacialidade, desigualdade entre territórios e regiões, e assimetria no desenvolvimento. Assim, os 

espaços-territórios dos IFs são exemplos ao seu entorno, seja pela atenção diferenciada que se confere às 

pesquisas em parceria com grandes empresas, seja, ao contrário, pelo divórcio com as questões indígenas 

e quilombolas – aos quais se nega historicamente a qualidade de agentes territoriais e de sujeitos do 

desenvolvimento. 

Os IFs, como campo de aplicação e ensaio desse modo de agir do capital, são instrumentos ao 

seu serviço, embora representem a oportunidade da produção e emergência do contraditório que 

reconheça as diferentes pessoas-sujeitos do desenvolvimento – agentes territoriais em ato ou potência –

, enveredando pela concepção de desenvolvimento sócio-espacial. Neste, mesmo sendo desigual e 
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repetindo o que sucede a outros espaços sociais de formação profissional, devem ser corrigidos pelos IFs 

no seu âmbito mais próximo de atuação, vale dizer: partindo do seu espaço-território, onde há 

desequilíbrios resultantes do modo de produção e do agir do capital. Seja qual for a natureza desses 

desequilíbrios, ele não é apenas econômica, mas socioeconômica, cultural, educacional... 

Desde o momento em que os IFs se instalam, trazem alterações ao espaço pela simples ocupação 

de um território, construção de benfeitorias e compromisso com as autoridades locais para contratação 

de serviços, cooperação técnica e convênios diversos, que constituem a formalização de intenções para 

intervir em um contexto e escala específicos. Entretanto, a contribuição para o desenvolvimento em 

sentido amplo vai além da perspectiva limitada à visão circunscrita ao econômico, muitas vezes associado 

a práticas de intervenção autoritárias. Os IFs visam o desenvolvimento local e regional segundo o caráter 

educacional, científico e tecnológico que se afinam às atividades que se propõem a realizar, notadamente 

o ensino, pesquisa e extensão técnica e tecnológica. O estímulo às atividades de extensão, a pesquisa e 

uso de tecnologias sociais, a preocupação em gerar emprego, renda e promover a inclusão social são 

mostras da concepção de desenvolvimento afinada com os IFs. 

Neste sentido, estão em situação privilegiada para encontrar parceiros para conduzir o 

desenvolvimento de quem ainda está à margem do mercado, mas integrantes e integrados à comunidade 

local, concentrando-se nas bordas do desenvolvimento, de onde nem sempre conseguem desenvolver a 

si e ao seu território por conta de processos de exclusão socioeconômica e cultural, falta de qualificação, 

apoio técnico, dentre outros. Dessa perspectiva, o desenvolvimento abarca “os de baixo” e em muitos 

casos inicia suas ações partindo dos “de baixo”, onde o espaço, o território e o lugar são percorridos 

horizontalmente, na perspectiva dos atores com seus percursos e passos delineando o cotidiano do 

espaço vivido. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente recorte de trabalho de pesquisa consistiu de pesquisa bibliográfica e documental 

referentes tanto aos Institutos de Educação Ciência e Tecnologia como aqueles válidos para toda a Rede 

Federal. O Instituto Federal Farroupilha (IFFAR) serviu de campo de observação, do qual foram 

analisados os documentos oficiais que podiam indicar melhor a noção de desenvolvimento adotada nos 

Institutos Federais (IFs). 

Priorizou-se documentos de amplo alcance, destinados à regulação em escala nacional, 

especialmente a legislação vigente e publicações sobre os Institutos Federais, seguidos por documentos 

produzidos pelo IFFAR. Eles tratam de temas diversos, mas que mencionam o desenvolvimento como 

alvo dos IFs. 

Para se encontrar a definição de desenvolvimento utilizada pelos IFs, recorreu-se, em especial, ao 

seu sítio na web do IFFAR, que ilustra bem o que acontece nos demais IFs. O sítio funciona como meio 

de comunicação de suas ações e repositório de arquivos sobre diversos assuntos institucionais, 
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especialmente acadêmicos e de gestão. Lá não existe um apelo explícito ao desenvolvimento, mas sim à 

educação, como é de se esperar. Há um link denominado “Documentos Institucionais”, que conduz ao 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), à Carta ao Cidadão IF Farroupilha, ao Plano de Dados 

Abertos e às Auditorias e Relatórios de Gestão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A noção de desenvolvimento presente nos documentos produzidos para e pelos Institutos 

Federais para fins de normatização, regulamentação ou instrução revelam uma pluralidade de acepções. 

Há menção ao desenvolvimento institucional, socioeconômico e cultural, do espírito crítico, 

desenvolvimento científico e tecnológico, desenvolvimento sustentável e desenvolvimento sustentável 

com inclusão social, desenvolvimento socioeconômico-ambiental, dentre outros. 

No quadro abaixo (Quadro 1) se verifica o conteúdo relacionado ao “desenvolvimento” nos 

documentos institucionais. 

Quadro 2 - Noção de desenvolvimento (DSV) nos Institutos Federais 

 
Doc. 

 
Seção/Ass. 

 
Art./p. 

 
Contexto 

Escala*/ 
abrang. 

 
Lei 

n. 11.184 
2005 

 
Princípios 

que regem a 
UFTPR 

Art. 2º, 
I 

DSV socioeconômico é referência para a formação de 
recursos humanos 

 
L, R 

IV DSV cultural associado a ens., pesq. ext. - 

 
V 

DSV socioeconômico deve ser estimulado pela 
integração do conhecimento 

 
L, R 

Objetivos da 
UFTPR 

Art. 4º, 
IV 

DSV tecnológico, social, econômico, cultural, político, 
ambiental alvo das pesq. 

- 

 
 
 
 
 

1ª Confetec 
2007a 

 
 
 
 
 

Plenária de 
abertura 

p. 14 DSV “com equidade” depende de educação de 
qualidade para todos 

N 

 
p.15-16 

DSV econômico e social articulam-se com a EPT 
objetivando a inclusão 

N 

p. 19 DSV e políticas de inclusão são alvo da EPT N 

p. 20 DSV (política nacional de) tendo a EPT como parte 
estruturante, confere-lhe identidade 

N 

p. 21 DSV e inclusão social, compromisso da ETéc. N 

p. 23 DSV social e econômico dependem da EP - 

p. 58 DSV como finalidade da EPT - 

p. 67 DSV econômico tem a EP como fator  - 

 
EPTec: 

Doc. base 
2007b 

Quadro 
docente 

próprio e sua 
formação 

 
p. 34 

DSV socioeconômico deve estar presente na formação 
de docentes e dirigentes 

- 

 
p. 35 

DSV local e inovação devem ser contemplados pelos 
eixos de formação dos professores 

 
- 

 
 
 
 
 

Decreto 
n. 6.095 

2007 

 
 
 

Do processo 
de 

integração... 
para 

formação 
dos IFETs 

Art.4º DSV institucional planificado (PDI) - 

 
Par. 1º, 

III 

 
DSV socioeconômico potencial embasa a oferta 
formativa 

Âmbito 
atuação 
do IFET 

 
IV 

DSV de espírito crítico é meta no ensino de ciências 
em geral e aplicadas 

 
- 

VII DSV científico e tecnológico deve ser estimulado - 

Par.2º, 
IV 

DSV de soluções técnicas e tecnológicas estimulado em 
pesquisas aplicadas 

Em dir. 
comun. 
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VI 

DSV potencial que identifica processos de autogestão 
do qual os processos educativos deverão partir para 
levar à geração de trabalho e renda 

 
L, R 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lei 
n. 11.892 

2008 

 
 
 

Finalidades e 
característ. 

dos IFs 

Art. 6º, 
I 

DSV socioeconômico orienta a oferta de educação 
profissional e tecnológica 

- 
L, R, N 

 
IV 

 
DSV socioeconômico e cultural potencial embasa a 
oferta formativa 

Âmbito 
atuação 
do IF 

 
V 

DSV de espírito crítico é meta no ensino de ciências 
em geral e aplicadas 

 
- 

 
VIII 

DSV científico e tecnológico deve ser realizado e 
estimulado 

 
- 

IX DSV de tecnologias sociais - 

 
 

Objetivos 
dos IFs 

Art. 7º, 
III 

DSV de soluções técnicas e tecnológicas estimulado em 
pesquisas aplicadas  

Em dir. 
comun. 

 
IV 

DSV de conhecimentos científicos e tecnológicos nas 
atividades de extensão 

 
- 

 
V 

DSV socioeconômico como perspectiva em processos 
educativos 

 
L, R 

Art. 8º DSV da ação acadêmica - 

Disposições 
gerais e 

transitórias 

 
Art. 14 

 
DSV institucional planificado (PDI) 

Comun. 
acad. 

(interna) 

 
 

Centenário 
RFEPCT 

2009 

 
Os novos 
desafios da 
RFEPCT 

 
p. 6 

DSV (necessidades de) serve de referência oferta de 
cursos 

L, R 

 
p. 7 

DSV confere valor estratégico à educação profissional e 
tecnológica 

 
N 

 
Conclusão 

p. 7 DSV (projeto de) tem como parte integrante a EPT N 

p. 8 DSV, territorialidade e educação sistêmica (seus 
enlaces) são evidenciados pelos IFs 

- 

Um novo 
modelo de 

EPT 
2010 

 
 
- 

 
 

p. 15 

DSV é compromisso da EPT L, R 

 
DSV e ocupação do território se fazem presentes nas 
ações que fundamentam os IFs 

 
L 

 
 
 
 
 
 
 
 

Institutos 
Federais: 

uma 
revolução na 

EPT 
PACHECO, 

2011 

 
Fundamento
s da proposta 

político-
pedagógica 

 
 

p. 14 

DSV sustentável com inclusão social está na missão 
dos IFs; DSV potencial* orienta definição de cursos em 
audiência pública 

 
R 

DSV é alvo dos IFs como “espaços fundamentais na 
construção dos caminhos” para o DSV 

 
L, R 

Institucionali
d./dimen. 

simból. 

 
p. 17 

DSV econ. e tecnol., mas também a  inserção cidadã 
recebe contribuição da EPT 

 
N 

 
 
 
 

DSV local e 
regional 

 
 
 
 

p. 20 

DSV (ações de) se irradiam dos IFs (núcleos) tendo 
como função principal intervir na realidade 

 
L, R 

DSV na perspectiva da construção da cidadania como 
finalidade dos IFs 

 
L, R 

DSV da capacidade individual de gerar conhecimento 
na interação com a realidade auxilia na subversão da 
submissão das identidades locais 

 
L 

DSV depende do domínio, produção e democratização 
do conhecimento 

 
L, R, N 

DSV potencial (ou “potencialidades do DSV”) deve ser 
alvo de exploração pelos IFs em sua intervenção 

 
L, R 

Resolução n. 
102 

IFFar, 2013 

Princípios 
norteadores 

Art. 5º, 
IX 

DSV socioeconômico-ambiental dos territórios, 
observando arranjos socioprodutivos e demandas locais 

L 

Da organiz. 
curricular 

Art. 39 
III 

DSV sustentável como meio para construção de uma 
socied. Democrática 

- 

PDI 2014-18 
IFFar, 2014 

 

Perfil 
Institucional 

 
p. 20 

DSV Educacional e Social é eixo tecnol. de 1/11 campi 
(SVS) e polos EAD 

- 

Missão p. 21-2 DSV sustentável é foco da EPT - 

*Escalas: L – Local; R – Regional; N – Nacional.  Org.: O Autor. 
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A sucessão de documentos traz o desenvolvimento como um conceito que acompanha a evolução 

do discurso que o envolve. Assim, o desenvolvimento sofre alterações em seu significado, por vezes 

avançando em direção a uma noção cada vez mais complexa e abrangente. Um exemplo é a passagem da 

concepção de “desenvolvimento socioeconômico” para a de “desenvolvimento socioeconômico e 

cultural”, até chegar à ideia de “desenvolvimento sustentável” e “desenvolvimento sustentável com 

inclusão social”. As modificações na noção de desenvolvimento parecem acompanhar as demandas os 

temas cadentes na sociedade. Por exemplo a inclusão, que diz respeito às populações em condição de 

vulnerabilidade, públicos que às vezes passam despercebido, invisíveis, no cotidiano da instituição, 

necessitando de ações que promovam seu bem-estar e proporcionem qualidade de vida – os objetivos 

maiores do desenvolvimento. 

Se os documentos legais autorizam os IFs a trabalhar na ocupação e desenvolvimento do território 

como lugar de vida (BRASIL, 2010, p. 15), a noção de desenvolvimento dos Institutos Federais não pode 

fugir ao caráter específico dos IFs enquanto agentes responsáveis pelo “atendimento às demandas dos 

cidadãos, do mercado de trabalho e da sociedade” (BRASIL, s/d, p. 6). Diferentemente do 

desenvolvimento proposto no âmbito do Estado Moderno, sob a égide do capital, com caráter 

tecnocrático, normativo e vertical, o foco do desenvolvimento do território com lugar de vida move-se 

para as margens sociais, os circuitos periféricos, a fronteira entre classes, o domínio da invisibilidade e 

subalternidade das populações vulneráveis na sua diferença (motora, auditiva, visual, interativa, mental, 

de orientação sexual, gênero, étnica, migrante, arranjo residente e outras). 

Se não há uma única noção de desenvolvimento para os IFs, há a opção por construí-la com base 

nos princípios da Educação Profissional e Tecnológica, especialmente naqueles aspectos de maior interesse 

para as populações vulneráveis: “construção da cidadania, da democracia e da vida ativa de criação e 

produção solidárias”; “desenvolvimento de cultura que estimule as funções do pensar e do fazer, 

associando-as às atividades de ensino, pesquisa e extensão”; “integração horizontal com o setor produtivo 

e os segmentos sociais”; “enfoque interdisciplinar, privilegiando o diálogo permanente com a realidade 

local e regional” (BRASIL, 2005, art. 2º, incisos I a X). 

Entretanto é entre os princípios norteadores (aqui em recorte) da Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio que se encontram os elementos reveladores das interfaces entre educação e desenvolvimento, 

considerando seus diferentes sujeitos: “reconhecimento dos sujeitos e suas diversidades, considerando, 

entre outras, as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, as 

pessoas em regime de acolhimento ou internação e em regime de privação de liberdade”; 

“reconhecimento das identidades de gênero e étnico-raciais, assim como dos povos indígenas, 

quilombolas e populações do campo”; “indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-

se a historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos da aprendizagem”; “respeito ao princípio 

constitucional e legal do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas” (BRASIL, 2012, art. 6º, 

incisos I a XVII). 
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Esses e outros princípios podem estar na ordem do dia para os IFs. Colocá-los em prática, porém, 

requer o auxílio de formas institucionalizadas (Coordenações de Extensão, Pesquisa, Ações Inclusivas, 

Associações de Bairro, Sindicatos, ONGs) que deem atenção aos novos aspectos do desenvolvimento. 

Os próprios territórios alvo dessas ações não são somente palco ou substrato de ações, mas um todo em 

que as populações e suas problemáticas são o elemento principal, cujo tratamento requer acatar ideais 

amplamente aceitos de justiça, liberdade e igualdade como pano de fundo do desenvolvimento. 

Souza (2008) criticou o reducionismo no tratamento da questão do desenvolvimento, bem como 

seu distanciamento em relação às necessidades básicas e cotidianas do sujeito comum: 

 

Para começar, é altamente significativo – e lamentável – que uma noção quanto a de 
desenvolvimento tenha sido reduzida, ao ser transformada em conceito científico pelas diversas 
disciplinas marcadas pela Epistemologia positivista, esquartejadora da sociedade em partes 
pretensamente autônomas (economia, política, cultura, espaço, história), em uma ideia tão 
distante das necessidades mais elementares e do quotidiano dos homens e mulheres comuns. 
(SOUZA, 2008, p. 101, grifo do autor). 

 

Não foi por outro motivo que Max-Neef (1998) propôs o desenvolvimento à escala humana, ao qual 

se soma o protagonismo das pessoas e a diversidade e autonomia dos espaços: 

 

Tal desarrollo se concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas 
fundamentales (...). Necesidades humanas, autodependencia y articulaciones orgánicas, son los 
pilares fundamentales que sustentan el Desarrollo a Escala Humana. Pero para servir su 
propósito sustentador deben, a su vez, apoyarse sobre una base sólida. Esa base se construye a 
partir del protagonismo real de las personas, como consecuencia de privilegiar tanto la diversidad 
como la autonomía de espacios en que el protagonismo sea realmente posible. (MAX-NEEF, 
1998, p. 30). 

 

Reunir pessoas-sujeitos sob a denominação de populações vulneráveis – espacialmente dispersas, 

socialmente fragmentadas – expressa o desejo de que venham, entre si, somar forças para protagonizarem 

sua territorialização em espaços além de sua comunidade, inserindo-se progressiva e ativamente no 

cotidiano acadêmico, como parte do desenvolvimento local. E, ao somar forças, reivindicar espaços a 

fim de exercerem a territorialidade, expondo outras lógicas de uso e ocupação do espaço. 

Heidrich (2007), recordando a territorialidade humana em R. Sack, afirma-a como estratégia, uso 

– repetitivo, corriqueiro, sequencial – e concepção advinda da relação que um grupo tem com seu 

entorno, porém salientando-a como dimensão humana produtora de “uma geografia no espaço” – a 

territorialização que produz territórios. Entretanto, alerta para a transição da territorialidade humana para 

a social, em que o humano produz espaço (social) e o espaço como território, que se define, afinal, como 

produto da relação da sociedade com o espaço. 

A esse respeito, nota-se a existência de uma fragmentação sócio-espacial e uma territorialidade da 

exclusão, que o autor entende por fratura sócio-espacial. 
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Isso diz respeito ao mundo segmentado, fraturado e que precisa de articulação. (...) A fratura 
combinada com a técnica estabelece elos de ligação social na distância e bloqueia os elos de 
ligação social na proximidade. Vivemos situações que são completamente distintas umas das 
outras, passa-se ao lado, cumprimenta-se, tem-se uma relação impessoal, de troca, pelo uso da 
moeda, dos documentos formais, mas não de significações, de simbolismos e de afetividades. 
Tudo isto diz respeito a uma mesma sociedade, mas no seu cotidiano tem havido muito 
estranhamento. (HEIDRICH, 2007, p. 6). 
 

As fraturas sócio-espaciais, à medida que dificultam a percepção de um senso de comunidade 

entre as pessoas, refletem-se na desarticulação entre aqueles que deveriam ser os sujeitos do 

desenvolvimento local ou regional. Neste sentido, os Institutos Federais podem até promover ações 

dirigidas ao desenvolvimento, que, se dão, primordialmente, por meio de ações educacionais – de 

educação técnica, profissional e profissionalizante – se forem bem sucedidos em criar mecanismos que 

favoreçam a inserção dessa instituição na comunidade e vice-versa: a comunidade criando vínculos com 

os campi. 

Tal é a preocupação quando se empreendem esforços conjuntos para a implementação de 

programas de acesso, permanência e êxito, bem como subsídios oferecidos a título de assistência 

estudantil em todos os IFs. Note-se que desde a candidatura para o ingresso à educação profissional e 

tecnológica, é importante atentar à existência ou não de vínculos com os campi. 

O espaço-território dos campi dos IFs pode aproximar ou afastar as comunidades – incluindo seus 

membros – do entorno, pela falta de vínculos territoriais com um espaço que se lhes mostre inóspito, 

desagregador, permeado por relações sociais revestidas de um tecido social roto. Basta a fragmentação 

sócio-espacial e a ausência de vínculos do estudante (local ou “de fora”) para que os espaços normativos, 

de vigilância e controle inibam qualquer vínculo territorial genuíno com o campus. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da inexistência de uma única definição de desenvolvimento, a noção genérica que se tem 

causa ambiguidade e a torna mais sujeita a releituras e modificações. Ao mesmo tempo, essa lacuna abre 

espaço para se construir uma noção de desenvolvimento para os Institutos Federais (IFs) que sejam mais 

realistas e comprometidas com as comunidades locais. 

Pensar um novo desenvolvimento, multidimensional e inclusivo, parece ser o caminho mais 

adequado para os IFs, diante da polissemia em torno do desenvolvimento e da reconhecida interface 

entre os objetivos de educacionais e os de promoção do desenvolvimento. A proposição de se pensar o 

desenvolvimento de dentro para fora e de baixo para cima é o mesmo que tomar a frente, dar o exemplo 

que se quer ver “lá fora”, é também pensar o desenvolvimento olhando para os atores sociais hoje 

excluídos como potenciais agentes territoriais. 

Alternativas como as tecnologias sociais poderiam ser um bom começo para aproximar os IFs de 

seu entorno, criando espaços de interação e convivência na busca por objetivos comuns, dentre eles a 

geração de emprego e renda, participação cidadã, bem-estar e qualidade de vida. Em outras palavras, 



 

 
766 

imaginar e lutar por um desenvolvimento (local) focalizado nos sujeitos excluídos dos processos que 

conduzem à condição de cidadania e gozo de direitos humanos básicos. 
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INTRODUÇÃO 

Há muito tempo defende-se a necessidade e a importância de se entender o passado para se 

compreender o presente, que é a travessia para o futuro.  Partindo dessa premissa, este artigo pretende 

apresentar uma breve revisão bibliográfica sobre o Norte de Minas e analisar os pontos mais importantes 

da sua história e do seu modelo de desenvolvimento econômico. O objetivo é discorrer sobre a história 

econômica da região, identificando algumas de suas pontecialidades, fraquezas, características diversas 

com marcos temporais para o século XX, baseando-se na década de 1920 (época em que ocorre a chegada 

da ferrovia, pré-Sudene) e em 1960 (início da era Sudene).  

Para dar início, considera-se a informação de que os resultados econômicos não são equitativos. 

A economia não produz resultados homogêneos em todos os lugares. As regiões não são homogêneas, 

os fatores produtivos diferem-se em cada uma delas, não há perfeita mobilidade. Cada região possui a 

sua própria cultura, seus laços de vida, sua história. Por isso, há países ricos e pobres, desenvolvidos e em 

vias de desenvolvimento, industrializados ou não. Trajetórias completamente diferentes, algumas vezes 

até díspares, podendo levar ao mesmo resultado. Então, o estudo regionalizado, com inserção espacial, 

ganha cada vez mais importância. 

No tocante a essa questão, é importante verificar como as estratégias que pretendem impulsionar 

o desenvolvimento de uma região são traçadas e implantadas pelos diversos setores. Algumas regiões são 

alvos de políticas que pretendem atuar em sua estrutura com a finalidade de desenvolver um ou mais 

setores da economia. É o caso da região Norte do Estado de Minas Gerais. 

Para discorrer sobre essa questão, o presente trabalho se divide em cinco seções, que sucedem a 

esta introdução. Na primeira, será apresentado, de forma concisa, o desenvolvimento regional; na 

segunda, segue-se um breve histórico da região do Norte de Minas Gerais; na terceira, ocorre uma 

discussão sobre os agentes e a dinâmica do desenvolvimento da região; na quarta, destaca-se a relevância 

 
1 Economista, Mestranda do Programa de Pós Graduação em Sociedade, Ambiente e Território da UFMG/Unimontes. 
UFMG/Unimontes – virginia.nobre@yahoo.com.br 
2 Professora Doutora em Economia do ICA/UFMG e do Programa de Pós Graduação em Sociedade, Ambiente e Território 
da UFMG/Unimontes. UFMG – vanessamarzano@gmail.com 
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da Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) na industrialização da região e na, 

quinta, e última seção serão apresentadas as considerações finais. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O desenvolvimento regional em perspectiva 

 A definição de região não está diretamente relacionada ao seu tamanho, porém, supõe-se que seja 

um subespaço de uma nação. Etimologicamente, a palavra região tem origem no latim, regere, que significa 

governar. Sociologicamente, a região se relaciona aos traços culturais semelhantes de uma população. 

Geograficamente, apresenta-se como uma entidade natural e humana elementar. Já para a economia, há 

basicamente três classificações: região homogênea (apresenta características uniformes); região polarizada 

ou nodal (apresenta dependência ou interdependência entre duas ou mais regiões) e região de 

planejamento (unidade administrativa ligada a um centro que direciona suas políticas) (SOUZA, 2009). 

Ainda no domínio da economia, as teorias de desenvolvimento regional que influenciaram a 

constituição de políticas públicas regionais desenvolvimentistas adotadas no Brasil, principalmente após 

a década de 1950, estavam fundamentadas principalmente em três teóricos: Perroux (1977) e Hirschman 

(1977), que abordaram a Teoria dos Polos de Crescimento, e Myrdal (1972), com sua Teoria da Causação 

Circular Cumulativa.  

Os conceitos tradicionais desenvolvidos principalmente por Perroux e Hirschman estão 

geralmente associados ao planejamento centralizado, ou seja, são embasados em políticas do tipo “de 

cima para baixo”(abordagem top-down). Nesse sentido, Perroux (1977) explica que o crescimento não é 

simultâneo em toda parte, por isso a importância de se planejar. Hirschman (1977, p. 35) concorda com 

essa visão de crescimento desequilibrado e acrescenta: “uma vez ocorrido, forças poderosas provocam 

uma concentração espacial do crescimento econômico, em torno dos pontos onde o processo se inicia”. 

Nesse caso, o crescimento pode ocorrer de uma forma desequilibrada, embora tal desequilíbrio nem 

sempre seja o melhor resultado possível; mas é, sem dúvida, a forma mais óbvia.  

A expectativa, de acordo com Hirschman (1977), é que ocorrendo desequilíbrios regionais, em 

que haja pontos ou polos de crescimento, eles sejam capazes de gerar pressões, tensões e coerções e 

proporcionar o crescimento em outros polos. Desde que tais polos não pertençam à mesma área 

privilegiada de crescimento. Caso pertençam à mesma área de crescimento, que sejam de um país, região 

ou grupo de pessoas, corre-se o risco das forças de transmissão do crescimento se tornarem fracas. Sendo 

assim, é preciso apoiar pontos de crescimento em áreas diversas, de intensidade variável, que, num 

momento posterior, possam apresentar efeitos finais variáveis sobre toda a economia.  

Na possibilidade das desigualdades persistirem, por um longo período de tempo e puderem ser 

identificadas através de linhas geográficas claramente delimitadas, surgem as divisões, como a de países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos (ou em vias de desenvolvimento). No caso de pertencerem ao mesmo 
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país, principalmente no caso dos países em desenvolvimento, ocorre o fenômeno de “dualismo”, em que 

convivem regiões desenvolvidas e regiões deprimidas lado a lado. Portanto, o crescimento econômico é 

desequilibrado. Na tentativa de redução dos impactos negativos dessa forma de crescimento econômico, 

Hirschman (1977) sugere que as economias localizadas nas regiões progressistas e deprimidas se tornem 

complementares. Dessa forma, pode ocorrer fluência do progresso da região progressista para a região 

deprimida.  

Um fator importante que pode influenciar o desenvolvimento das regiões dentro de um país é a 

maneira pela qual o investimento público foi (ou será) distribuído. Desse modo, por meio da gestão dos 

investimentos públicos, o governo pode contribuir para que regiões sejam (ou se tornem) prósperas. 

Hirschman (1977) destaca que podem ocorrer três padrões principais para a alocação desse investimento: 

dispersão, concentração, em áreas de crescimento, e tentativas de promoção do desenvolvimento de áreas 

atrasadas.  

A primeira forma, chamada de dispersão, é a tendência mais comum. Nesse caso, os 

investimentos públicos são distribuídos em projetos de menor escala ao longo de todo território nacional. 

Este padrão é frequentemente utilizado em países que ainda não alcançaram o desenvolvimento 

econômico. Com isso, espera-se atingir todos os membros e setores da sociedade. Para o governo, é 

interessante dispersar os projetos de investimento público na medida em que necessita do apoio da 

maioria dos setores econômicos em todas as regiões.  

No segundo padrão de investimento público ocorre a concentração em áreas de crescimento, 

geralmente, em etapas iniciais do processo de desenvolvimento. No entanto, sua duração não pode se 

prolongar demasiadamente, uma vez que surgirão pressões por igualdade, fato que pode até mesmo 

chegar a abalar a coesão do país e promover clamores separatistas.  

O último padrão refere-se à tentativa de impulsionar o desenvolvimento em áreas deprimidas ou 

estagnadas. Nesse caso, pode ocorrer ampliação do montante de fundos. Para tanto, o governo pode 

lançar mão de instrumentos fiscais, como, por exemplo, a introdução de novos e altos impostos ou outro 

mecanismo permanente de aumento da receita. Com estas medidas pretende-se contrabalançar o 

processo de desenvolvimento em curso. A expectativa é que a divisão entre regiões desenvolvidas e 

deprimidas se reduza ao longo do tempo. 

De acordo com a Teoria dos Polos, desenvolvida por Perroux (1977), espera-se que as 

desigualdades regionais diminuam com o avanço do desenvolvimento. Toma-se como exemplo, o caso 

de uma região que conseguiu crescer economicamente, como consequência da ação de uma indústria 

motriz, líder do polo industrial, ou impulsionada pelo conjunto formado por várias unidades econômicas 

motrizes desse polo, fazendo com que o crescimento se expandisse, beneficiando as regiões que a cercam. 

Perroux (1977) demonstra as características de uma indústria motriz: taxa de crescimento superior à 

média das demais indústrias; indústria-chave, com várias ligações de insumo-produto; atividade 

inovadora, com grande dimensão e estrutura oligopolista; possuindo grande poder de mercado. Seus 
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produtos, geralmente, são comercializados no mercado interno, porém, nada impede que também atue 

como uma indústria exportadora. A indústria motriz também estimula que outras empresas se instalem 

em seu entorno, traz diversificação das atividades por meio da criação de uma “atmosfera favorável” aos 

negócios, com isso, há crescimento das taxas de emprego e renda. 

Entretanto, nem todas as economias conseguem crescer da mesma forma. Foi o que ocorreu no 

Brasil, que apresenta as Regiões Sul e Sudeste com melhores indicadores de renda e as demais regiões 

relativamente atrasadas. Conclui-se, então, que em um país, como este, de grandes proporções 

geográficas, há sérias desigualdades regionais. Tal fenômeno também se repete dentro dos estados 

brasileiros, como Minas Gerais que apresenta as regiões Centro-Sul mais desenvolvidas e a região Norte 

com menor grau de desenvolvimento. Os problemas das desigualdades regionais no mundo ganharam 

destaque após a publicação do trabalho de Gunnar Myrdal, em 1957, com a teoria da causação circular 

cumulativa. A teoria mostra uma “constelação circular de forças, que tendem a agir e a reagir 

interdependentemente, de sorte a manter um país pobre em estado de pobreza”. Sendo assim, quando 

tal processo não é controlado acabará promovendo desigualdades crescentes (MYRDAL, 1972).  

Contudo, é possível afirmar que o processo de desenvolvimento é naturalmente heterogêneo e 

torna-se necessário refletir sobre as características desse processo na busca de alternativas que possam 

alavancar o desenvolvimento econômico de regiões deprimidas, como, por exemplo, a região Norte do 

Estado de Minas Gerais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Histórico e características da região Norte de Minas  

O processo de desenvolvimento das regiões em Minas Gerais não foi homogêneo, fato este que 

reflete particularidades de cada território mineiro, aqui se viu “unidade política e heterogeneidade econômica e 

cultural”3.  

John Wirth (1982) ao escrever sobre o estado de Minas Gerais constrói a ideia de um mosaico 

mineiro, devido as regiões possuírem características distintas. Para o autor, eram várias Minas (várias sub-

regiões dentro da mesma região) com diversidade populacional, ambiental e econômica.  

Essa dispersão territorial promoveu disparidades no processo de desenvolvimento econômico 

em todo Estado, como Diniz (1981) salienta, estas muitas diferenças no território criaram um mercado 

espalhado o que, por consequência, produz atividades econômicas dispersas, que se tornam um problema 

de gestão e eficiência devido a esta espacialidade econômica. 

 
3 Pereira (2007, p.15). 
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Segundo Dulci (1999), ocorreram quatro fases na evolução da política de desenvolvimento em 

Minas Gerais entre o recorte temporal de 1920 a 1960. A primeira fase caracteriza-se pela diversificação 

agrícola (até 1940); a segunda, pela expansão industrial (1941 a 1946); a terceira, pela busca de equilíbrio 

entre agricultura e indústria (1947 a 1950) e a quarta fase, em que o foco foi valorizar a especialização 

industrial (1951 a 1955). Destacam-se três traços no modelo de desenvolvimento em Minas Gerais: a 

especialização produtiva, a participação de capital estrangeiro e o papel central do Estado (PEREIRA, 

2007). 

Em se tratando especificamente do Norte de Minas, constitui-se em uma mesorregião, ocupando 

uma área territorial de 128.602 km2, compreendendo 89 municípios, Pereira (2007, p.94) descreve a região 

como:  

um espaço singular no contexto estadual, seja pelas características fisiográficas que apresenta, 
seja pelas condições socioeconômicas ou, ainda, pela constante intervenção estatal que nele tem 
ocorrido. Tal região é ora descrita como cheia de potencialidades, ora como “bolsão de pobreza. 
O que há de real nesses discursos? 
 

Existem vários fatores naturais, culturais, econômicos e políticos que são considerados para 

conhecimento de uma região. O Norte de Minas se inclui nas Minas dos Gerais, em uma região de 

configuração dual em muitos aspectos, como exemplo “tanto de pobreza quanto de riqueza, modernidade e 

tradicionalismo, produção e escassez, discursos e realidade.” Gervaise (1975, p.19) apud Pereira (2007, p.94) 

considera que “o Norte de Minas apresenta talvez o mais espetacular dualismo do Estado a imagem de dinamismo se 

superpõe a uma tradição de atraso que caracteriza toda a metade norte do Estado” (PEREIRA, 2007). 
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Em Minas Gerais a palavra sertão passou a referir-se à grande área ao norte, esta era considerada 

como uma região com problemas sociais e econômicos: “o sertão-mineiro é também um espaço estigmatizado pelo 

seu atraso econômico, arcaísmo social e político, violência, ainda hoje considerado base do clientelismo político e de práticas 

populistas”4; em contraponto existia uma ideologia de prospecção de desenvolvimento e de potencialidades 

para isso.  

O que marca o processo de expansão populacional no sertão norte-mineiro é a instalação de 

ferrovias no início do século XX em Montes Claros e Pirapora, o que viabilizou a comercialização dos 

produtos e um maior intercâmbio entre os municípios da região, além de uma dinamização e integração 

econômica com todo país. Vale dizer que a estrutura produtiva regional não se alterou de forma 

significativa até meados do século XX, mas foi nesse contexto que Montes Claros5 começou a alcançar 

uma posição de centro econômico e político regional do Norte de Minas. 

Agentes e dinâmica do desenvolvimento no Norte de Minas 

Prosseguindo, Cardoso (1996) destaca que a construção da estrada de ferro, responsável por ligar 

o Centro-Sul ao Nordeste pelo sertão norte-mineiro e pelo interior da Bahia, trouxe várias transformações 

que, a partir da década de 1930, mudaram sua relação com o restante do país, aqui rompeu-se o 

isolamento econômico. Pode-se constatar que através da interligação ferroviária inicia-se um processo de 

modernização da economia regional. 

Lessa (1999, p. 41), retrata este momento da seguinte forma: 

 

O trem-de-ferro surgia como um vetor que aponta para a tendência da transformação da 
sociedade, a inauguração mostrava-se, em função desta expectativa que suscitava, um momento 
revelador. Esse momento de abertura das portas da cidade para o mundo cosmopolita era visto 
como um divisor de águas para as culturas locais. 

 

Os trilhos possibilitaram um processo de dinamização do comércio, dos meios de transportes, 

dos sistemas de comunicação e da estrutura urbana das cidades no norte de Minas Gerais, especialmente 

nas cidades de Pirapora e de Montes Claros (LESSA, 1999). 

As estações ferroviárias, provocaram a criação de diversos povoados que originaram as cidades 

de Várzea da Palma, Lassance, Engenheiro Navarro, Capitão Enéas, Janaúba, Pai Pedro e Catuti. Essa 

conexão do eixo ferroviário Sudeste e Nordeste expandiu-se em direção a Montes Claros, sendo que em 

1914, foram inauguradas as estações de Augusto de Lima e Buenópolis, em 1921 foi inaugurada a estação 

 
4 Para entendimento dos muitos sentidos do sertão, ver França e Soares (2006, p.7). 
5 Principal município do Norte de Minas. 
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de Joaquim Felício. Em 1922 foi inaugurada a estação Engenheiro Dolabela, chegando à inauguração da 

estação de Bocaiúva em 1925 e a estação de Montes Claros em 1926 (PEREIRA, 2010). 

Segundo Lessa (1999), a chegada da ferrovia e sua parada em Montes Claros por uma década, fez 

com que essa cidade se tornasse uma cidade “ponta de trilhos”, transformando-se num grande centro de 

distribuição que atendia outros municípios da região norte-mineira e o Sul da Bahia, fator de grande 

importância  para que Montes Claros se tornasse um pólo regional, assim a ferrovia inseriu o Norte de 

Minas no circuito capitalista. 

Até a década de 1950, a região Norte de Minas era vista como uma região com problemas sociais 

e econômicos. Nessa época, em sintonia com o ideário desenvolvimentista que tomava conta do país, os 

grupos dirigentes do Norte de Minas articularam-se para atrair à região os recursos estaduais e federais. 

O papel da elite regional foi fundamental e contribuiu para o crescimento econômico e tradicionalidade 

identificada na região, Pereira (2007, p.38-39) aponta as seguintes ações da elite norte mineira e quem são 

os agentes: 

 

Os proprietários rurais, os comerciantes e alguns industriais da região começaram a se organizar 
na década de 1940, tendo o município de Montes Claros como centro principal de reunião e 
mobilização. Em 1944, os principais fazendeiros criaram a Sociedade Agropecuária de Montes 
Claros (posteriormente transformada em Sociedade Rural de Montes Claros), sob a liderança de 
Geraldo Athayde. Em 1949, comerciantes e industriais fundaram a Associação Comercial e 
Industrial de Montes Claros, tendo como primeiro presidente Plínio Ribeiro dos Santos. Embora 
criadas formalmente para representar segmentos diferentes, as duas entidades eram integradas 
por um diversificado conjunto de pessoas. Da Sociedade Rural, participavam, além de 
proprietários rurais, médicos, advogados, farmacêuticos e comerciantes. O mesmo se repete na 
constituição da ACI Essa característica não se modificou com a industrialização. 

 

O papel das elites regionais, em seus diversos segmentos, ao longo de todo o período, é visto por 

uma participação ativa na implementação do modelo vigente à época via industrialização por fomento 

do Estado. Sendo assim, observa-se que as estratégias de atuação da elites regionais são homogêneas, os 

líderes da pecuária, da política e do comércio se tornam os líderes da indústria, logo não há competição 

e sim continuidade e integração dos mesmos. Os novos espaços, que surgem com a chegada da indústria, 

são ocupados por essa elite que reproduz o mesmo modelo econômico e social de desenvolvimento em 

qualquer setor produtivo da região. 

O reconhecimento do papel ativo das elites regionais não equivale a desconsiderar as implicações 

de ordem nacional presentes na industrialização do Norte de Minas, esta também ocorreu por razões 

nacionais e internacionais, pela dinâmica do desenvolvimento do capitalismo no país e em suas relações 

com o capital internacional.  
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O acontecimento que consensualmente foi um divisor de águas na região se deu na segunda 

metade do século XX, década de 1960, quando o Estado e a União projetaram a região norte-mineira 

dentro da área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – Sudene6, em que os 

incentivos fiscais e financeiros foram destinados à modernização do campo e à industrialização, inicia-se 

a era Sudene. 

 Até o início da década de 1960, não haviam políticas específicas e deliberadas de 

desenvolvimento que contemplassem o Norte de Minas. Somente a partir de sua incorporação à área do 

“Polígono das Secas” e sua consequente inclusão nas ações da Sudene, em 1963, foi que a mesma passou 

a ser alvo de tais políticas públicas desenvolvimentistas. 

Sobre o processo de desenvolvimento da região e o seu impacto para a população sertaneja, 

Dayrell (1998, p.191) diz que: 

 

O processo de “desenvolvimento” recente nessa região, considerada uma das mais pobres do 
estado, foi conduzido pelo poder público e não levou em consideração as populações 
camponesas, indígenas, quilombolas, pescadores, coletores, etc. que aí viviam secularmente. 
Privilegiando as oligarquias tradicionais e os setores industriais e agro-industrais da sociedade, 
deu-se início a modernização da região. Foram priorizados investimentos públicos e 
financiamentos subsidiados destinados a grandes projetos de pecuária, irrigação, 
reflorestamentos monoculturais, estímulo a monocultura do algodão, difusão de praticas 
agrícolas ditas modernas, associados com a instalação de um parque agro-industrial, e 
de indústrias extrativas e de ponta (biotecnologia, veterinária e ótica, etc) [Grifo nosso]. 

 

A partir da existência da Sudene, os incentivos fiscais e financeiros possibilitaram a modernização 

da estrutura socioeconômica e político-cultural regional. Houve, segundo Moreira (2010, p.23): 

 

 a expansão das relações capitalistas de produção apoiadas nas ações governamentais 
propiciaram: mercantilização da terra, a transformação da fazenda em empresa rural passível de 
investimentos e financiamentos incentivados, a industrialização de algumas cidades regionais e a 
implantação de projetos de irrigação tanto institucionais (Jaíba e Gorutuba) quanto privados. 

 

Durante a década de 1960 ocorreram ações que visavam preparar a região para industrialização. 

Neste período, foi construída uma infraestrutura básica que deu suporte aos projetos industriais. Em 

1965, foi concluída a ligação elétrica das cidades de Montes Claros e Pirapora com o sistema Três Marias, 

e em 1972, foi inaugurada a pavimentação asfáltica entre Montes Claros e Corinto, interligando a região 

com a BR 040 e com Belo Horizonte. Também, na segunda metade dos anos 1960, foi implantado o 

distrito industrial de Montes Claros e iniciado o de Pirapora. O principal fator na atração de investimentos 

 
6 Em 1963, o Norte de Minas foi incluído na área da Sudene por meio da Lei n. 4.239. 
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foram os incentivos fiscais. Havia incentivos nas três esferas do Estado, com destaque para isenção do 

Imposto de Renda por até 15 anos (Federal), reembolso de 60% do ICMS por cinco anos (Estadual) e 

isenção de todos os impostos municipais (casos de Montes Claros e Pirapora) (OLIVEIRA, 2000). 

Após análise dos agentes e da dinâmica dos acontecimentos para o processo de desenvolvimento 

do Norte de Minas Gerais, o foco da discussão recairá sobre as contribuições da Sudene no fomento da 

industrialização, ressalta-se que a Sudene foi um divisor de águas para a chegada da indústria na região, a 

seguir destaca-se sua relevância no contexto histórico e econômico. 

 

A importância da Sudene na industrialização do Norte de Minas 

O Estado de Minas Gerais possui um desenvolvimento vinculado a forte presença e impulsos do 

Estado. Este definiu o processo de industrialização como motor para superação de atrasos econômicos 

em comparativo com outros centros. Sabe-se que a indústria tem relevância e potencialidades para 

proporcionar crescimento econômico e assim gerar desenvolvimento, por essas possibilidades o governo 

implementou políticas industriais para a superação do subdesenvolvimento.7 

Braga (2008) afirma que a Sudene possuia o objetivo de desenvolver a agricultura (expandir a 

fronteira agrícola e as áreas de irrigação para zonas áridas e mecanizar o campo), fornecendo bens 

alimentícios a baixo custo, para servir de sustentáculo ao processo de industrialização regional. A 

industrialização do Norte de Minas apresentaria os seguintes objetivos: 

 

a) selecionar indústrias que apresentassem maior viabilidade econômica na região; b) fomentar 
indústrias que apoiando-se numa base favorável de matérias-primas locais têm possibilidades de 
tornar-se competitivas com as do Centro-Sul, penetrando rapidamente no mercado regional 
como no nacional; c) atacar as indústrias tradicionais no sentido de modernizá-las, 
principalmente a têxtil, que constitui importante fonte de emprego para a população local, e por 
utilizar a fibra de algodão local; d) aproveitamento da mão-de-obra barata. (Braga, 2008, p.20) 

 

Estes objetivos não foram alcançados, ou de certa maneira corrompidos. O papel principal da 

Sudene na região foi fornecer incentivos fiscais para a modernização da economia regional. Braga (2008) 

aponta que não aconteceu uma ligação dos capitais investidos com as estruturas produtivas regionais, 

mas um reflexo da ligação dos incentivos da Sudene com o processo de acumulação de capitais do Centro-

Sul do país. Em síntese, foram beneficiados com os incentivos os ramos industriais mais dinâmicos. A 

autora ainda observa, que somente 25% dos capitais investidos nos projetos de industrialização eram 

originários do Norte de Minas. Outro ponto que corrobora a dissociação entre os capitais beneficiados e 

 
7 Teoria do subdesenvolvimento, ver Furtado (1999). 
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a estrutura econômica do Norte de Minas é a destinação da produção industrial da região. Apenas 6,6% 

da produção industrial norte-mineira era destinada ao mercado local. Em seguida, apresenta-se as 

considerações finais do trabalho. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A questão é que, desde a inclusão da região Norte do Estado de Minas Gerais na área de atuação 

da Sudene, consolidou-se a região em termos institucionais, estatísticos, políticos e econômicos além da 

mudança na espacialidade regional. Do ponto de vista institucional, há uma área legalmente reconhecida 

e diferenciada das demais. Entretanto, o problema das disparidades regionais não foi resolvido. A 

condição diferenciada do Norte de Minas, nos padrões de desenvolvimento, tornou-se cada vez mais 

evidente e o grau de concentração de renda permaneceu alto. A crise da década de 1980, que se estendeu 

pelos anos de 1990, a opção pelo projeto liberal e a consequente desestruturação do Estado, em termos 

de política regional, afetaram a dinâmica de desenvolvimento do Norte de Minas, altamente dependente 

dos incentivos fiscais. 

O modelo de desenvolvimento implantado no Norte de Minas, consoante os planos de 

desenvolvimento da época, era orientado pelas teorias de crescimento econômico, calcado na ação do 

Estado planejador e interventor. Buscava-se criar condições para a produção e para a reprodução 

capitalista, sendo, para tanto, necessário o estabelecimento de condições estruturais em detrimento de 

concepções e estruturas sociais já existentes nos locais alvos do desenvolvimento. 

Em síntese, a industrialização incentivada pela Sudene não se vinculava às características da região 

e sua efetivação obedecia à dinâmica geral do sistema capitalista no país. Daí derivam as características 

gerais da industrialização: origem exógena dos capitais, pouco aproveitamento de matéria-prima regional, 

pequena absorção de mão de obra e comercialização da produção fora das "fronteiras" regionais. 

Há muito que se investigar sobre a modelagem de desenvolvimento norte- mineira. Neste artigo, 

pontuou-se alguns dos destaques dessa história, principalmente o papel motor e influenciador do Estado 

via Sudene desde a década de 1960. Ocorreram, na região, fluxos de investimentos industriais com pouca 

identificação no perfil da economia regional que se caracterizava por um modelo agropastoril, e talvez 

esse seja o ponto de incompatibilidade econômica no Norte de Minas, em relação aos volumes de 

investimentos realizados, e que não geraram os avanços e zonas de desenvolvimento esperados. Por 

consequência, é possível considerar que sem um diagnóstico de compatibilidade das especificidades da 

região para com os investimentos e programas públicos implantados, não se alcançam niveis de 

excedentes produtivos e sociais relevantes o que compromete o caminho para um desenvolvimento 

econômico sociorregional esperado. 
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ANÁLISE DO PROJETO DE MAPEAMENTO 
DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DAS 

UNIVERSIDADES HOMÓLOGAS EM MEIO 
AMBIENTE DA AUSJAL NA REGIÃO PAN-

AMAZÔNICA 
 
 

Keith de Souza Palmeira1 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Os mapas têm acompanhado a história da humanidade, sendo um importante instrumento que 

possibilita representações simbólicas e leituras do arranjo espacial bem como expressando as relações de 

poder e as hierarquias territoriais [3].  

Na Grécia antiga, Eratóstenes (276-196 a.C), é conhecido por ter calculado a circunferência da terra 

e, com isso, produzido um mapa com base nos conhecimentos matemáticos do sistema de coordenadas. 

Porém, o mapa-múndi mais completo da Antiguidade foi feito por Ptolomeu ( 90- 161 a.C), que produziu 

uma coleção de 26 mapas detalhados do planeta terra. Já em 1569, com Mercator, houve uma superação 

dos mapas de Ptolomeu, sob a influência das Grandes Navegações do século XVI, que necessitavam de 

mapas mais precisos das novas áreas descobertas. [1] 

As ideias geradas por esses objetos cartográficos sempre estiveram ligadas a interesses políticos e 

militares, assim como a influencias religiosas e culturais. [2]  Assim sendo, o mapa é um objeto de estudo 

amplamente enriquecedor, retratando diversas possibilidades de se representar o espaço e as relações que 

nele ocorrem. Nesse raciocínio, vamos  ressaltar aqui uma análise  inicial do projeto de mapeamento que 

tem  como  objetivo  realizar a identificação e a distribuição da produção científica em mapas de todas as 

áreas do conhecimento no contexto amazônico que possibilite a leitura dessas incidências  que  contam 

com total de  31 universidades  da AUSJAL - La Asociación de Universidades Confiadas a La Compañía de 

Jesúsen América Latina- que estão distribuídas em um total de 14 países, sendo eles: Argentina, Brasil, 

Colômbia, Chile, Equador, El Salvador, Guatemala, México, Nicarágua, Paraguai, Peru, República 

Dominicana, Uruguai e Venezuela 

 

 

 
1 Graduanda de Geografia- Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro- PUC-Rio, palmeira.keith@gmail.com 



 

 
781 

O Projeto de Mapeamento 

Desenvolvido pela AUSJAL e coordenado pelos Homólogos do Meio ambiente, o projeto está 

inserido no contexto  de uma outra pesquisa  ainda maior: o Projeto Pan-amazônico da CPAL -  La 

Compañía de Jesúsen América Latina - e em articulação com a REPAM (Rede Eclesial Pan-Amazônica) e as 

obras da Companhia de Jesus  que promovem projetos e buscam impulsionar 

o  dialogo  intercultural,  inter-religioso além de promover ações conjuntas em prol do bioma 

amazônico  e da defesa dos direitos socioambiental entre províncias e regiões na América Latina. Essas 

ações  jesuítas em prol de um desenvolvimento socioambiental.[5] 

 Contando com a participação  de 30 universidades pertencentes a AUSJAL,  projeto possui três 

fases de inserção, de busca e de visualização das incidências e tem como objetivos: 

I. Visualizar através de mapas as ações de ensino, pesquisa e extensão, identificando as 

potencialidades e deficiências das universidades da AUSJAL em relação a região Pan Amazônica. 

II. Subsidiar as políticas institucionais da AUSJAL em relação a região Pan-Amazônica propiciando 

sinergias e ações conjuntas. 

III. Estimular interação entre pesquisadores das universidades da AUSJAL na composição de 

parcerias em pesquisas, ensino e extensão na região. 

IV. Contribuir com as ações da Companhia de Jesus para aumentar a eficiência nas interações entre 

estas ações sociais, as paróquias e as universidades. 

Essas ações jesuítas que envolvem as universidades pertencentes a AUSJAL buscam um 

desenvolvimento socioambiental na região Pan-Amazônia, esta que compreende as Amazônias de nove 

países  sul-americanos, totalizando 7,8 milhões de km2, ou seja, 5% da área terrestre do globo, e é 

mundialmente conhecida por sua riqueza em biodiversidade bem como em recursos naturais. 

Mas  também é muito  conhecida pela  devastação e perda de vida selvagem decorrente do processo do 

modo de produção capitalista [7]. A área total da Pan-Amazônia varia de acordo como recorte espacial 

de interesse, pois esta variação pode se dá em torno de uma demanda que se  discuta sobre rios, ou seja 

o recorte da Pan-Amazônica será o limite da bacia hidrográfica, assim como o próprio bioma Amazônia 

que não “respeita” as divisões político-administrativa e com assim, tentar entender que a delimitação do 

seu estudo é uma relação da floresta em sim - o bioma - mais as unidades administrativas - países, estados 

e municípios) . Optou-se, neste trabalho, pelos dados da Red Amazónica de Información Socioambiental 

Georreferenciada (RAISG)[4]. 
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Resultados e discussões 

A fase 1 do projeto piloto na PUC-Rio, possui três módulos: de inserção, de busca e de visualização 

das incidências, já na fase 2, em desenvolvimento, envolverá todas as Jesuítas da universidades da 

AUSJAL.  O desenvolvimento do módulo 1, sendo este um aplicativo online que irá alimentar o banco de 

dados, já disponível em 2 idiomas,  a partir da inserção dos trabalhos científicos desenvolvidas pelos 

docentes  nas Universidades da AUSJAL (Figura 1) no contexto Pan- Amazônico e serão visualizados 

em mapas digitais na internet. 

         A partir da fase 2, a ferramenta de busca conta com visualização interativa das pesquisas definidas 

por layers em escalas de município, estado,  país e a própria região Pan a serem utilizados em conjunto 

com a ferramenta da web que possibilita enfatizar dimensões para uma análise mais integradora do 

território, a tela inicial ( Figura 2). A utilização das buscas enquanto ferramenta de análise poderá 

representar em escalas as diferentes relações espaciais contidas na região. Este mapeamento poderá 

refinar mais precisamente  porções locais ou que estendem para outras porções do município estado, país 

e até mesmo na escala da Pan- Amazônia. Apresentam-se duas escalas de ação – uma mais ampla na 

visualização (espacialização) da distribuição dos estudos realizados e uma escala mais restrita que permita 

“leituras” das incidências locais. Os trabalhos já inseridos no banco de dados estão disponibilizados por 

meio da web  no seguinte endereço eletrônico: https://www.mapamazonia.nima.puc-

rio.br/portal/jsp/index.jsp (Figura 3 e 4) 

 
 

Figura 1 –  Tela inicial de login do aplicativo on line para docentes inserir trabalhos 

 
Fonte: site do projeto de mapeamento: https://www.mapamazonia.nima.puc-

rio.br/zul/usuario/usuarioLoginPrincipal.zul 
 
 
 
 

https://www.mapamazonia.nima.puc-rio.br/portal/jsp/index.jsp
https://www.mapamazonia.nima.puc-rio.br/portal/jsp/index.jsp
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Figura 2 –  Tela inicial de busca 

 
 

Fonte: site do projeto de mapeamento: https://www.mapamazonia.nima.puc-
rio.br/zul/usuario/usuarioLoginPrincipal.zul 

 
 

Figura 3 – Ferramenta de busca com visualização interativa em escala territorial 

 
Fonte: site do projeto de mapeamento: https://www.mapamazonia.nima.puc-

rio.br/portal/jsp/index.jsp 
 

A busca interativa, na terceira fase, visa estabelecer limites territoriais para a ocorrência espacial 

dos trabalhos, sua análise e seu mapeamento, são definidos em gradiente de cores que estabelecem o 

número de trabalhos ocorridos na área geográfica correspondente a cor da legenda e no mapa. Os 

resultados do mapeamento da distribuição espacial revelam se há ou não a concentração das pesquisas 

cientificas e de como elas estão aplicadas aos resultados dos questionários e contribuíram muito para 

confirmar de forma espacial as percepções e as divisões territoriais por pesquisa adotadas pelo projeto. 

A busca permite saber o total de trabalhos científicos ao clicar sobre o país da Pan-Amazônia que se 

deseja ter informação.  No canto direito da tela há como visualizar a listagem de todos os trabalhos a 

partir da palavra-chave ou outra forma de busca (Figura 4). 
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O resultado temático  das buscas  permite  identificar a distribuição quantitativa e espacial da 

pesquisas científicas, muito em função da maior ocorrência de trabalhos e de como se deu a  ênfase da 

busca realizada. As visualizações  são bem interativas e possibilitam que se utilize para mais ou menos 

caixas de informações na tela. Assim,  as  possibilidades de buscas são bem variadas, o que  possibilita 

uma liberdade de navegação para os interessados ou até mesmo uma busca mais refinada e bem objetiva 

para que não se  perca  tempo procurando o que é desejado. Ele pode ser na escala de cores ou pelo 

georreferenciamento, que é devido ao ponto especifico indicado por quem cadastrou o projeto, assim se 

tem um referencial bem preciso de onde  o trabalho em questão se refere (Figura 5). 

 

Figura 4 -  visualização da lista de trabalhos com busca de palavra-chave Amazônia 

 
Fonte: site do projeto de mapeamento: https://www.mapamazonia.nima.puc-

rio.br/portal/jsp/index.jsp 

 

Figura 5 – Busca por georeferrenciamento mostra os pontos dos trabalhos 

 

Fonte: https://www.mapamazonia.nima.puc-rio.br/portal/jsp/incidenciaMapa.jsp 
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No momento dá-se sequência para o cadastramento de trabalhos de outras universidades como, 

por exemplo, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos- UNISINOS, e Universidad Iberoamericana 

Puebla .Posteriormente,  o banco de dados  deverá contar com os trabalhos das demais universidades, 

sendo sempre mantido com todos os trabalhos realizados na região da Pan- Amazônia.  Os mapas  

também podem ser visualizados  sem ser por imagem de satélites, pode ser em mapa físico (Figura 6). E 

também é possível fazer o donwloads dos mapas que  foram realizadas as buscas com opção do lado 

esquerdo da tela. 

 

Figura 6 – Versão do mapa na opção físico e não de satélite 

 

Fonte: site do projeto de mapeamento: https://www.mapamazonia.nima.puc-

rio.br/portal/jsp/index.jsp 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente projeto desenvolveu e  consolidou o banco de dados com inserção da produção 

científica realizada na PUC-Rio na região da Pan-Amazônia. A próxima etapa, ainda em desenvolvimento, 

diz respeito à inserção de  trabalhos das demais universidades, a fim de visualizar o mapeamento da 

incidência dessas produções e como ela se apresentará como instrumentos de análise espacial. As etapas 

seguintes poderão afirmar a consolidação das representações geográficas gerando índices que podem em 

muito facilitar o entendimento das disparidades  na produção científica  entre as universidades 

pertencentes a AUSJAL entre os municípios, os estados, os países e a própria região Pan-Amazonica. 

Vale ressaltar, que as produções científicas assim como a visualização interativa desse mapeamento 

também permitirá que outras instituições  como as de pesquisa e ensino, mesmo que não jesuítas, acessem 

o banco de dados e se integrem ao conhecimento presente e produzido na região. 

https://www.mapamazonia.nima.puc-rio.br/portal/jsp/index.jsp
https://www.mapamazonia.nima.puc-rio.br/portal/jsp/index.jsp
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O TRABALHO DE CAMPO COMO MÉTODO 
DE ENSINO NA INICIAÇÃO À DOCÊNCIA: 
O EXEMPLO DO PRO-BID GEOGRAFIA DO 

IFSULDEMINAS 
 
 

Israel Domingos São Romão, Mariana Medeiros Alves1 
 

 

INTRODUÇÃO 

Como meio de sedimentação dos ensinamentos e conhecimentos obtidos acerca da Geografia 

urbana durante as aulas teóricas e práticas, encontramos no trabalho de campo um instrumento 

metodológico, que nos permite a análise, visualização e discussão dos conceitos trabalhados em aula, 

dando ao aluno um olhar integrado das dinâmicas paisagísticas e sociais existentes no espaço geográfico 

da cidade. 

Tendo a execução de um trabalho de campo como foco principal de discussão, cabe ressaltar seu 

significado, que segundo Santana (2012), é uma atividade exercida por estudantes ou profissionais, de 

diversas áreas do conhecimento, fora da sala de aula, para observação, coleta ou ensino dos aspectos 

sociais e/ou ambientais que compõem o espaço geográfico. 

Já para Rocha-Leão (2006), é um momento de integração entre fenômenos sociais e naturais que 

se mesclam na realidade, representando um momento de processo de produção do conhecimento 

atrelado à teoria. 

Em consonância a tais conceituações, a respeito do ensino, Souza e Chiapetti (2012, p. 9) 

deliberam que: 

Utilizar o trabalho de campo como uma estratégia no ensino de Geografia é uma forma 
significativa de integrar os conteúdos ministrados pelos professores, visto que o mesmo 
proporcionaria a compreensão da realidade vivida pelos alunos e a apreensão de outros espaços 
geográficos externos ao seu cotidiano, ampliando as fontes de conhecimentos que os levam à 
reflexão e à tomada de consciência sobre a organização do seu espaço geográfico. 
 

As discussões e resultados expostos no transcorrer deste artigo tem por objetivo evidenciar a 

importância do trabalho de campo como método de ensino em Geografia e de fixação do conhecimento, 

 
1 Graduandos do Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia do Sul de Minas (IFSULDEMINAS), Poços de Caldas 
(MG), israel.pira@hotmail.com ; marianamedeirosalves@hotmail.com, Bolsistas do PRO-BID - Geografia do 
IFSULDEMINAS 

mailto:marianamedeirosalves@hotmail.com


 

 
788 

bem como, algumas atividades desenvolvidas pelos alunos participantes do Programa de Bolsa de 

Iniciação à docência (PRO-BID GEOGRAFIA) do IFSULDEMINAS campus Poços de Caldas-MG. 

O PRO-BID é um projeto de cunho social e educacional desenvolvido com cerca de 24 alunos 

do ensino fundamental da rede municipal de Poços de Caldas, advindos da Escola Municipal Prof. Arino 

Ferreira Pinto (CAIC). O projeto tem como objetivo incentivar a docência nos alunos do curso de 

Licenciatura em Geografia, estreitando o contato dos discentes com a sala de aula e com métodos mais 

práticos de ensino-aprendizagem em Geografia. A equipe dos alunos de licenciatura em Geografia foi 

composta por seis alunos bolsista que cursavam entre o quarto e sexto período do curso. 

O projeto, desenvolvido no ano de 2017, visava à aplicação de conteúdos da Geografia através 

do estudo do meio. O qual levou a reflexão dos futuros docentes e dos alunos do projeto sobre as 

questões ambientais, econômicas e sociais em que estavam inseridos, neste caso o município de Poços 

de Caldas. 

 Como será destacado no trabalho uma das atividades realizadas para maior compreensão da 

Geografia Urbana, teve como prática o estudo do meio realizado sob a perspectiva do trabalho de campo, 

abordando questões como mobilidade urbana, expansão urbana, crescimento vertical e uso do solo na 

área central da cidade de Poços de Caldas.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

No intuito de demonstrar a importância do trabalho de campo como método de ensino-

aprendizagem em Geografia e de fixação de conteúdos teóricos previamente trabalhados em sala de aula, 

realizou-se pesquisas e levantamento bibliográfico para maior compreensão sobre a eficiência do 

desenvolvimento de trabalho de campo na disciplina de Geografia. Assim analisamos e demonstramos 

os resultados das atividades de trabalho de campo desenvolvidas com os alunos do PRO-BID a qual 

abordava questões sobre as temáticas de Geografia Urbana. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O trabalho de campo é uma intervenção prática e didática para o ensino-aprendizagem dos mais 

diversos conteúdos trabalhados na disciplina de Geografia. O trabalho de campo e seu interesse por parte 

de alunos e professores não é limitado apenas à disciplina de Geografia, outras disciplinas utilizam dessa 

prática como forma recreativa de aplicação e aprendizagem sobre os mais diversos conteúdos. 

Destacando a importância do trabalho de campo na Geografia, Suertegaray (2002) argumenta que:  

Este procedimento, como sabemos, não é exclusivo da pesquisa em Geografia, dele se apossam 
as mais diferentes áreas do conhecimento, sejam classificadas como exatas, da terra ou social. 
No entanto, consideramos necessário resgatar a discussão sob a óptica da produção do 
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conhecimento, está sem dúvida já iniciada. Desnecessário seria falar da fundamental importância 
do trabalho de campo na pesquisa geográfica.  
 

Segundo Rodrigues e Otaviano (2001), o trabalho de campo demonstra sua importância como 

recurso didático, sendo uma das técnicas pedagógicas mais acessíveis aos professores. Trabalhar com a 

ideia de acessibilidade dos docentes remete a falta de recursos disponíveis nas instituições escolares. Para 

realização do trabalho de campo não é necessário ou obrigatório que o mesmo se suceda em lugares 

distantes ou mesmo fora da escola. Pode-se explorar até mesmo o ambiente escolar de forma eficaz para 

o trabalho de campo e sem nenhum gasto. 

A formulação de um trabalho de campo requer atenção para alguns detalhes fundamentais, para 

que aconteça de forma segura e que alcance os objetivos esperados. Rodrigues e Otaviano (2001) 

discutem algumas orientações para facilitar esse trabalho, a inicial é o reconhecimento do local estipulado 

para o potencial trabalho de campo. As definições dos objetivos devem ser coerentes com a escolha do 

local (objeto de estudo do trabalho de campo), verificando se o mesmo atende todas as motivações 

desejadas para a estimulação da aprendizagem do aluno. 

Outras orientações trabalhadas pelas autoras foram utilizadas, neste contexto Rodrigues e 

Otaviano (2001) destacam a importância da atenção no processo de autorização de saída do aluno do 

ambiente escolar, cabendo aos pais e também à direção da escola estar de acordo com a realização deste 

trabalho. É importante o apoio da escola nessas atividades que estimulem o aprendizado fora da sala de 

aula, podendo ser um trabalho de campo interdisciplinar buscando sempre informar a importância do 

mesmo com os alunos e motivando sua participação e interesse sobre a temática a ser trabalhada no 

campo, com um olhar além da sala de aula.  

O trabalho de campo realizado com os alunos do PRO-BID foi pensado para alcançar de forma 

mais objetiva a essência dos conteúdos trabalhados na sala de aula. Com a antecedência de um mês para 

execução da atividade de campo, foi formulado juntamente com o Prof. Dr. Alexandre Carvalho de 

Andrade, especialista em Geografia Urbana, um roteiro pela área central da cidade de Poços de Caldas. 

Após a delimitação da área central de Poços de Caldas, como objeto de estudo para a realização do 

trabalho de campo, se deu a continuidade aos conteúdos que abarcam a Geografia Urbana, tais como 

mobilidade urbana, uso do solo na área central da cidade entre outros temas coerentes com nossa 

proposta de trabalho de campo e de cumprimento com os objetivos proposto pelo projeto do PRO-BID. 

O município de Poços de Caldas possui uma população estimada de 166 mil habitantes (IBGE, 

2017), a economia da cidade é diversificada entre indústrias, turismo, comércio, prestações de serviços e 

extração mineral. Devido ao seu contingente populacional, e por seu papel na rede urbana, Poços de 

Caldas é considerada como uma “cidade média”. A escola em que o projeto foi aplicado está localizada 
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na Zona Sul do Município (Figura 1), e está caracterizada por vulnerabilidades socioeconômicas, 

socioambientais e educacionais.  

  

Figura 1 – Mapa de localização do município de Poços de Caldas no Estado de Minas Gerais, e da área 

de estudos no contexto da cidade de Poços de Caldas. 

 

Fonte: IBGE e Google Maps. Elaborado por Israel D. São Romão, (2018). 

 

Como objeto de estudo para o trabalho de campo, a área central da cidade possibilitou evidenciar 

de diversas formas como determinados tipos de comércios e prestações de serviços se concentram em 

determinada área, como a verticalização da área central se dispõem em relação aos outros bairros e como 

ela ocorre de maneira diferente dentro da própria área central, entre outras observações que serão 

descritas ao decorrer do trabalho. 

Preparado o roteiro pela área central da cidade, com paradas e observações pré-determinadas e 

dando continuidade aos conteúdos, foi formulada uma autorização para que os responsáveis liberassem 

os alunos para a atividade. Na autorização os responsáveis tinham acesso às informações sobre qual 

atividade seria realizada, meio de transporte, data e horário. O bolsistas do PRO-BID Geografia também 

se disponibilizaram para esclarecer eventuais dúvidas aos responsáveis sobre a atividade. 
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Sendo assim, serão demonstradas algumas das atividades desenvolvidas durante o trabalho de 

campo pela área central da cidade de Poços de Caldas. No roteiro, foi possível conciliar os espaços ao 

“ar livre”, tais como vias, praças e parque, mas também áreas “fechadas”, a exemplos do Museu Histórico 

e Geográfico Municipal, e do Palace Hotel, sendo este muito representativo para o histórico da atividade 

turística de Poços de Caldas. 

Seguindo o roteiro pré-estabelecido na área central da cidade, a Figura 2 exemplifica algumas 

paradas realizadas para observações e pontuações dos bolsistas e do professor especialista, sendo elas as 

seguintes: 

 

Mobilidade Urbana: 

Figura 2 - Pontos observados no trabalho de campo 

 

Fonte: São Romão, I.D., (Junho de 2017). 

 

 A escolha do transporte coletivo municipal para locomoção até o centro da cidade possibilitou 

apontamentos sobre mobilidade urbana e como ela ocorre de maneira diferente nos diversos espaços da 

cidade, tal como, a dependência de uma única via que interliga a Zona Sul à área central de Poços de 

Caldas e a falta de planejamento do sistema ciclo viário que permita o acesso de ciclistas a área central. 

Desta maneira, o papel das políticas públicas segundo Gomide (2006), é fundamental para a 

melhoria da oferta de serviços de transportes e das condições de acessibilidade urbana, oferecendo acesso 

e igualdade às pessoas que o usufruem. 

 

 

 



 

 
792 

Usos do solo urbano:  

 

Figura 3 - Pontos observados no trabalho de campo 

 

Fonte: São Romão, I.D., (Junho de 2017). 

 

A observação dos diferentes usos do solo na área central foi percebida pelos alunos e destacados 

pelos futuros docentes durante todo percurso. Fora destacada, por exemplo, a concentração das 

atividades comerciais e de prestações de serviços na área central, bem como a distribuição destas pelo 

espaço, de acordo com as características socioeconômicas e socioespaciais locais. Alguns pontos nessa 

região abrigam uma maior concentração de determinado tipo de comércio e prestações de serviços.  

Exemplificamos os usos do solo com a relação de laboratórios, consultórios médicos, farmácias 

e comércios voltados à área da saúde nas proximidades da Santa Casa de Poços de Caldas. Assim como 

o comércio diversificado nas proximidades do terminal central de linhas urbanas, e dos diversos 

escritórios de advocacia ao redor do fórum municipal. 

O uso do solo na área central da cidade ocorre de diferentes formas em seus diversos pontos. 

Concentra de forma coesa determinadas prestações de serviços e comércios em uma área (saúde, turismo, 

comércio diversificado entre outros), o que facilita o acesso a determinados tipos de serviços (CORRÊA, 

1997). A região próxima ao terminal central de linhas urbanas possui um comércio diversificado com 

significativo fluxo de pessoas durante todo o dia, sendo a região que apresenta maior variedade de 

comércio.  
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Praça Pedro Sanches e Parque José Afonso Junqueira:  

 

Figura 4 - Pontos observados no trabalho de campo 

 

Fonte: São Romão, I.D., (Junho de 2017). 

 

Nessas duas paradas foi possível destacar a influência do turismo na dinâmica central da cidade e 

como que o mesmo influencia na instalação de pontos comerciais específicos, como bares, lojas de 

suvenires e de comidas típicas no entorno da Praça Pedro Sanches e do Parque José Afonso Junqueira, 

tal qual a existência de uma rede hoteleira diversificada para atender as mais diversas faixas econômicas.  

O turismo é uma das principais atividades econômica do município, sendo assim, coube indagar 

questionamentos aos alunos analisando de maneira preliminar as ações com que o poder público 

administra as áreas de maior atração turística, como algumas ruas centrais e pontos específicos dispersos 

pelo município (praças e parques), estimulando a reflexão dos alunos e levantando debates sobre as 

questões levantadas.  

Foi ressaltado ainda que, por terem uma posição central e de destaque, tais locais abarcam vários 

eventos e manifestações culturais ao longo da semana, como apresentações de artistas de rua, de dança, 

teatro, entre outros, podendo atrair munícipes e visitantes.  

Ainda na  Praça Pedro Sanches, pode-se verificar às formas e funções das construções e 

estabelecimentos, que ao longo do tempo foram transformados para atender as demandas d do 

município, como antigas moradias reformadas e funcionalizadas como escritórios, consultórios médicos 

ou comércios, são exemplos de alterações da função de usos residenciais para fins comerciais na área 

central da cidade.   
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Museu Histórico e Geográfico: 

 

Figura 5 - Pontos observados no trabalho de campo 

 

Fonte: São Romão, I.D., (Junho de 2017). 

 

 No ponto de parada no Museu Histórico e Geográfico assim como foi trabalhado em sala, foi 

dada ênfase às imagens e utensílios que retratam a história da cidade. Levantando as questões sobre as 

águas termais e sua influência no turismo e como está o foco no turismo atualmente. Questões sobre a 

exploração dos recursos minerais também foram expostas, os alunos observaram rochas e minerais que 

já foram e alguns que ainda são exploradas em Poços de Caldas e na sua região. 

Como supracitado, os levantamentos sobre a exploração dos recursos naturais, em específico dos 

recursos minerais no município fez com que os alunos relembrassem conteúdos que já foram ministrados 

durante a execução do projeto. 

 É notória a assimilação de conteúdos por parte dos alunos quando estão expostos à ambientes 

com resquícios de temáticas ou debates já abordados em sala de aula, estimular os alunos a debater 

questões do meio onde estão inseridos foi um dos pontos de destaques dos resultados do projeto, 

verificado nos trabalhos de campo. 

 

Verticalização na área central e pericentral:  

Neste ponto foi destacada a verticalização como meio de suprir as demandas habitacionais e de 

potencialização da ocupação do solo urbano, bem como, o destaque para os agentes responsáveis pelo 

incentivo da expansão urbana no centro da cidade e principalmente na zona pericentral, como os 

proprietários fundiários, os promotores imobiliários, o Estado e os moradores.  
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Figura 6 - Pontos observados no trabalho de campo

 

Fonte: São Romão, I.D., (Junho de 2017). 

 

Ressaltando a importância da verticalização como opção de moradia, Zacchi (2009), afirma que 

cada vez mais os diversos arranjos familiares estão aderindo a esta forma de habitação, que geralmente 

estão sendo construídas em áreas mais valorizadas pelo mercado imobiliário e pelo poder público, através 

de investimentos em infraestrutura, tornando a verticalização um elemento que compõe a paisagem 

urbana das cidades.  

Sendo assim, foi possível ver que os usos das verticalizações na área central são em sua maioria 

de usos mistos (residencial e comercial), comercial e em menor escala para fins habitacionais, sendo que 

este último fica altamente significativo quando analisado a zona pericentral, o que evidencia a expansão 

urbana que ocorreu em Poços de Caldas, a maior diversidade e custo do solo na área central, e a 

descentralização da função residencial. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É necessário que o trabalho de campo seja considerado como uma prática de ensino-

aprendizagem de extrema importância para diversas disciplinas, em especial para a Geografia. Dessa 

forma, se fez necessária a inserção desta prática de ensino nas metodologias de ações desenvolvidas pelos 

futuros docentes participantes do PRO-BID Geografia do IFSULDEMINAS, o que permitiu um avanço 

em termos de ensino-aprendizado, que foi além das considerações teóricas em sala de aula.  

Cabe ressaltar ainda que, para a realização do trabalho de campo circunstanciado neste artigo foi 

necessário o planejamento e tomada de providências cabíveis para a garantia de que o trabalho de campo 

fosse executado em sua totalidade com segurança, ressalvando de possíveis imprevistos. 
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Percebe-se que a inserção da atividade campo com a temática de Geografia urbana somou muitas 

indagações por parte dos alunos, dando a eles a possibilidade de visualizar o que foi trabalhado na teoria 

e sanar as dúvidas surgidas. O que demonstra para os futuros discentes a real importância dessa atividade 

como fixadora de conteúdos e formuladora de críticas sobre os espaços visitados. 
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AULA DE CAMPO E ENSINO DE 
GEOGRAFIA: BACIA HIDROGRÁFICA 

COMO UNIDADE DE PLANEJAMENTO 
 
 

Eva Teixeira dos Santos1; Vicentina Socorro da Anunciação2; Eva 
Faustino da Fonseca de Moura Barbosa3 

 
 

INTRODUÇÃO 

A ciência geográfica como toda e qualquer ciência apresenta-se elencada de conceitos 

considerados instrumentos fundamentais para compreensão do mundo ao nosso redor. Dentre os 

principais conceitos destacam-se: lugar, espaço geográfico, paisagem, região geográfica, redes geográficas, 

escalas geográficas e território. 

Em relação à importância do corpo conceitual da Geografia no que se refere ao ensino, Castelar 

(2010) discorre: 

Na aquisição do conhecimento, devem-se evidenciar as capacidades de raciocínio por meio da 
interligação entre os conceitos, possibilitando a organização de uma rede de conceitos que 
estruturam o conceito-chave que está sendo o principal. Em função disso, há necessidade de 
aprofundar questões acerca das teorias da aprendizagem para se ter clareza dos caminhos que 
nortearão o processo de ensino e aprendizagem, ou seja, a didática que irá estruturar o passo-a-
passo da relação entre teoria e prática de sala de aula (CASTELLAR 2010, p.99). 
 

Para que o aluno consiga absorver os conceitos básicos da geografia, é necessário, que as 

metodologias estejam frequentemente reforçando-os, ou seja, eles não devem ser estudados apenas nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental, em que os conteúdos abordam mais os aspectos físicos, definindo 

alguns conceitos como paisagem, espaço e lugar. Para Alves; Sahr (2009): 

A abordagem de cada conceito, aplicada por série e faixa etária, acaba limitando outros aspectos 
relevantes e torna o conhecimento fracionado, quando deveria ser o oposto. Acredita-se que 
com o inter-relacionamento de conceitos, pode-se criar condições de percepção geral ao aluno, 
ou seja; que o estudante das séries iniciais pode perceber a relação do seu cotidiano com o global( 
ALVES; SAHR 2009, p.55). 
 

Subentende-se como o lugar, o espaço vivido, que supostamente será dotado de valor ou 

afetividade, onde o indivíduo se identificará com esse espaço. Em relação a esse conceito Lisboa (2007) 

sustenta que, 

 
1 Docente do Programa de Pós-Graduação em Geografia, UFMS/CPAQ, eva.teixeira@ufms.br 
2 Docente do Programa de Pós-Graduação em Geografia, UFMS/CPAQ, viqueceua@bol.com.br 
3 Docente do Curso de Graduação em Geografia, UEMS, evamoura@terra.com.br 
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O lugar pode ser entendido como a parte do espaço geográfico efetivamente 
apropriada para a vida, área onde se desenvolvem as atividades cotidianas ligadas 
à sobrevivência e às diversas relações estabelecidas pelos homens (LISBOA 
2007, p.29). 

O conceito espaço geográfico é o principal e mais abrangente de todos, até mesmo pelo fato de 

ser um dos objetos de estudo da Geografia. Ao defender o conceito de espaço geográfico, SANTOS 

(1999, p. 38) afirma que [...] “espaço seja definido como um conjunto indissociável de sistemas de objetos 

e de sistemas de ações”. 

Dessa forma, não há como estudar o espaço geográfico sem correlacionar o sistema de ações que 

nele ocorrem, ou seja, a ação humana que o modifica de acordo com seus interesses e para sobrevivência.  

A paisagem é entendida muitas vezes erroneamente, quando associado às formas visíveis mais 

belas que se encontram para serem contempladas e precisa ser bem trabalhada em sala, para que não seja 

compreendida apenas desse ponto vista. Entretanto, Lisboa (2007) argumenta que: 

O conceito de paisagem está relacionado a tudo que os sentidos humanos podem perceber e 
apreender da realidade de determinado espaço geográfico ou parte dele, está diretamente 
relacionado à sensibilidade humana (LISBOA 2007, p.27). 
 

Todo espaço geográfico em que se estabelecem relações de poder, pertencimento, apropriação 

de determinado lugar, refere-se ao conceito de território. Sobre essa questão Seabra (2007), ressalta: 

 

O território é considerado, historicamente, a base geográfica de uma nação, de um povo. 
Segundo essa concepção, os limites territoriais são definidos, de tamanho variável, sendo 
incorporados os solos e subsolos, os rios e lagos, as águas marítimas e o espaço aéreo. Daí a 
inegável importância do território, razão das lutas empreendidas por todas as espécies do mundo 
animal e todas as sociedades humanas (SEABRA 2007, p.20). 
 

Uma região geográfica agrega especificidades e semelhanças entre os espaços. Essa região pode 

ser estudada comparando-a com outras regiões, pois sempre haverá inter-relações entre elas. Conforme 

o entendimento de Lisboa (2007):  

O processo de regionalização é o que dá origem às regiões. Dessa forma, secciona-se o espaço 
geográfico em partes que apresentam internamente características semelhantes. Os elementos 
internos de uma região não são idênticos, mas quando comparados aos elementos de outra região 
se percebe certa homogeneidade interna. Para se empreender um processo de regionalização é 
preciso estabelecer um conjunto de objetivos e de critérios segundo os quais o espaço será 
dividido, podendo estes critérios ser de ordem natural, política, econômica, social, etc. (LISBOA 
2007, p. 29). 
 

Outro conceito de grande importância especialmente nos dias atuais, com a presente globalização 

é o de redes geográficas, e a velocidade e intensidade dos fluxos de pessoas, de mercadorias, de 

informações etc. A rede mundial de computadores liga pessoas de qualquer parte do mundo, e promove 

a disseminação de informações com grande fluidez. Conforme o pensamento de Lisboa (2007): 

A rede urbana é uma forma simples de compreender a organização em redes. Neste caso, 
identifica-se uma hierarquia de cidades conforme seu porte e sua importância econômica, sendo 
seus nós compostos por: cidades globais, metrópoles nacionais, metrópoles regionais, centros 
regionais, subcentros regionais e cidades locais. Há uma interligação entre esses nós da rede 
urbana, entre os quais se estabelecem fluxos de mercadorias, pessoas, serviços, etc. (LISBOA 
2007, p. 30). 
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 Não menos importante que os demais, o último conceito consiste no estudo das escalas 

geográficas. Esse conceito é equivocadamente entendido apenas como escala cartográfica, entretanto, ele 

supera essa ideia porque além da análise quantitativa, preconizando uma análise de cunho mais qualitativo 

dos fenômenos. Quando usamos o termo escala geográfica, estamos nos remetendo à forma de análise 

ou estudo de determinada área, podendo ser em escala local, regional ou global, de acordo como que se 

pretende analisar. Rambo; Rückert (2008) acreditam que: 

A questão da escala vem adquirindo relevância em função do processo globalizador estar 
deixando o espaço mais dinâmico, mais interconectado. Acaba-se estabelecendo um maior 
número de fluxos entre os lugares que tendem a assumir um caráter hegemônico ou 
hegemonizado. Nessa realidade a escala acaba se caracterizando como um método eficiente que, 
ao estabelecer um subconjunto, torna sua compreensão possível (RAMBO; RUCKERT 2008, 
p.100). 
 

Ao refletir sobre essas definições que envolvem os conceitos geográficos, nota-se a importância 

crucial de se trabalhá-los nos conteúdos escolares. Cada conteúdo geográfico abordado traz consigo 

algum conceito, que passa despercebido tanto pelos alunos quanto pelo professor. Dessa forma, o aluno 

vai adquirindo um conhecimento geográfico fracionado, que não permite que este desenvolva uma leitura 

do mundo. Como pontua Cavalcanti (2002), “são esses conceitos que permitem aos alunos, no estudo de 

Geografia, localizar e dar significação aos lugares, pensar nessa significação e na relação que eles têm com 

a vida cotidiana de cada um”. 

A correlação dos temas estudados em sala com o cotidiano dos alunos torna-se essencialmente 

válida, pois a Geografia faz parte da vivência deles. Eles precisam perceber que participam do espaço, da 

paisagem ou do lugar que estudam. E como não se ensina, por transmissão de conhecimentos, o professor 

pode oferecer a oportunidade para que seus alunos partilhem suas vivências, para que estes construam 

seu próprio conhecimento. 

Para que o professor atinja esse objetivo ele precisa repensar suas práticas, revendo as suas 

metodologias de ensino. É necessário que essas metodologias estimulem a participação dos alunos, 

tornando as aulas prazerosas e atrativas. Métodos diferenciados despertam o interesse e a curiosidade do 

aluno pelo conteúdo aplicado. Conforme Morais (2011) salienta:  

Utilizar uma dinâmica seja ela um jogo ou uma brincadeira, que instigue a participação dos 
alunos, um enfretamento entre eles, pois a vontade de vencer o outro grupo, de superar desafios 
acaba tornando a aula atrativa e agradável a todos, além de possibilitar o entendimento sobre o 
conteúdo que deve ser trabalhado. Sendo possível a realização de um trabalho de campo a 
depender do conteúdo, com um planejamento anterior, o desenvolvimento da construção do 
conhecimento pode ser mais facilitado isso porque, o empírico, a visualização do conteúdo na 
prática, permite a apreensão com maior facilidade (MORAIS, 2011, p. 06). 

Os conteúdos ganham maior sentido para os alunos, quando são ensinados de forma 

contextualizada com a realidade deles. Até mesmo conteúdos que parecem distantes dessa realidade, 

podem aproximá-los dos alunos, fazendo com que o abstrato ou desconhecido torne-se significativo e 

relevante. A respeito de metodologias diferenciadas no ensino de geografia Fernandes (2010) acrescenta: 

O ensino de geografia não deve se limitar ao espaço da sala de aula, visto que essa ciência tem 
como objetivo o estudo dos fenômenos que ocorrem na superfície terrestre e as relações do 
homem com o homem e deste com o meio, é um tanto quanto incoerente se fechar ao mundo 
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exterior a sala de aula, onde esses fenômenos ocorrem de fato e podem ser presenciáveis pelos 
alunos (FERNANDES, 2010, p.2). 

 
Desta forma, a discussão de tais conceitos geográficos, bem como a utilização da bacia 

hidrográfica em termos de relação e integração de todos os fenômenos físicos, biológicos e 

socioeconômicos, deve procurar preservar em uma bacia não são somente água ou solo, mas a teia 

completa de relações existentes entre todos os seus elementos componentes naturais e antrópicos 

(SAHA, 1981). 

Assim, nesta perspectiva, vários autores, tanto da área de geografia, quanto da educação 

mencionam a importância de se “educar para a pesquisa”, uma vez que “ensinar a pesquisar requer criar 

situações e condições didáticas que estimulem a curiosidade e a criatividade. Muitos alunos dos cursos de 

licenciatura são oriundos de escolas de ensino básico, pautadas na memorização e na reprodução e 

conhecimento pouco crítico em classes com turmas numerosas, nas quais a reflexão e a criatividade são 

pouco estimuladas. Neste sentido, a pesquisa pode e deve constituir oportunidade para o 

desenvolvimento da capacidade crítica e criativa” (PONTUSCHKA et al., 2007, p. 98). Neste contexto, 

os trabalhos de campo, são citados por diversos autores como uma atividade importante na compreensão 

e leitura do espaço, melhorando assim a aproximação entre a teoria e a prática.  

Assim, para Tomita (1999, p. 14), 

O trabalho de campo tem-se revelado um bom instrumento que, além de despertar a atenção 
dos alunos, pode alcançar um bom resultado. É uma atividade que contribui para estreitar a 
relação dos alunos entre si e com os professores, conduzindo-os a praticar atitudes necessárias 
que, além de assimilar e compreender melhor os conteúdos específicos, pode influir na 
modificação de atitude e formação da personalidade que mais tarde poderá servir para a vida 
social e profissional. 
 

Vale ressaltar que todos os conceitos geográficos trabalhados foram contextualizados no 

desenvolvimento da pesquisa sobre as bacias hidrográficas delimitadas neste projeto, a fim de possibilitar 

a integração entre a teoria e a prática, a partir da realização das aulas de campo, privilegiando-se o caráter 

interdisciplinar. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Como recorte espacial foram trabalhados os municípios de Aquidauana e Campo Grande, sendo 

que o primeiro está localizado a noroeste da capital sul-mato-grossense e situa-se na fronteira entre a 

Serra de Maracaju e a planície pantaneira, com diversas paisagens naturais, além do Rio Aquidauana que 

consiste em um limite natural com o município de Anastácio. A população no município é de 45.614 mil 

habitantes e a densidade demográfica de 2,69 habitantes por km². Já o município de Campo Grande 

localiza-se na porção central do Estado de Mato Grosso do Sul, com uma população de 787.204 (Censo 

2010) e densidade demográfica de 97,23 habitantes por km².  
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Para tanto, foram desenvolvidas pesquisas bibliográfica e de campo, sendo que a pesquisa 

bibliográfica envolveu a discussão sobre a utilização da aula de campo como prática pedagógica no ensino 

de geografia, bem como análise das bacias hidrográficas onde as escolas estão inseridas ou nas 

proximidades, além de unidades de conservação ambiental, uma vez que tanto a bacia do Córrego João 

Dias em Aquidauana, quanto as nascentes do Córrego Segredo em Campo Grande são enquadradas 

como unidades de conservação de proteção integral, categorizadas como Parque.  

A pesquisa de campo consistiu na observação em sala de aula e do cotidiano escolar para 

compreender a relação ensino-aprendizagem em escolas estaduais, com alunos e professores do ensino 

médio e acadêmicos e docentes do curso de geografia da UFMS e UEMS. O projeto contou com a 

participação de uma docente do curso de geografia da UEMS – Campo Grande e alunos do curso de 

licenciatura em Geografia. Em Aquidauana/MS foi escolhida a Escola Estadual Dóris Mendes Trindade, 

situada na área urbana de Aquidauana, que terá como unidade de estudo a bacia hidrográfica do Córrego 

João Dias (figura 1). Em Campo Grande/MS escolheu-se a Escola Estadual Fausta Garcia Bueno, 

localizada na Vila Nasser e inserida na bacia hidrográfica do Córrego Segredo (figura 2).  

 

Figura 1: Localização da bacia hidrográfica do Córrego João Dias – Aquidauana/MS 

 

Fonte: Organizado por CUNHA, E. R., 2014 

 

A proposta consistiu no desenvolvimento de estudos interdisciplinares sobre as bacias 

hidrográficas escolhidas, com a realização de aulas teóricas envolvendo questões conceituais (conceitos 

geográficos) e conteúdos aplicados sobre a temática em questão, além de levantamento de informações 

pertinentes aos aspectos físicos, socioeconômicos, culturais e ambientais das áreas em estudo. Ao final 
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do levantamento teórico, foram realizadas aulas de campo às referidas bacias a fim de verificar os aspectos 

observados em sala. Nas aulas de campo, os alunos puderam utilizar recursos tecnológicos como GPS 

para localização geográfica das áreas, celulares e câmeras fotográficas para registro de imagens, termo-

higrômetros digitais para monitoramento de temperatura e umidade do ar, dentre outros. Serão realizados 

trabalhos na sala de tecnologias das escolas com o auxílio de softwares para a delimitação da bacia e 

mapeamentos temáticos sobre a área. Produziram, ainda, maquetes do relevo das referidas bacias, com a 

utilização de cartas topográficas. 

 

Figura 2: Localização da bacia hidrográfica do Córrego Segredo – Campo Grande/MS 

 

 Fonte: PLANURB, 2014. 

 

Foram realizadas duas visitas, sendo uma em cada Bacia Hidrográfica, com os alunos das escolas, 

propiciando a integração dos pesquisadores e alunos do ensino médio e licenciatura em geografia.  

Ao final do projeto, os alunos fizeram a produção de trabalhos escritos sobre as temáticas 

discutidas, bem como a montagem de um mural com exposição fotográfica sobre as áreas em estudo que 

serão disponibilizadas à comunidade escolar e externa. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No tocante a formação inicial dos docentes de geografia, observou-se a compreensão dos mesmos 

na preparação de atividades diferenciadas e práticas, que apesar de demandar uma carga maior de 

trabalho, é inegável que o nível de apreensão foi maior, tanto por parte dos alunos da educação básica, 

como do próprio professor. Tal fato propiciou repensar as práticas e o ato de repensar uma prática, 

consiste já numa prática do professor pesquisador, cuja identidade profissional começa a ser construída 

neste contexto da formação profissional.  

Outro resultado alcançado foi a reflexão sobre a função do livro didático, como apoio ao 

professor e não como um fim, pronto e acabado. Se para o professor o livro didático tiver essa função e 

o mesmo se portar como um mediador entre as informações que o livro traz e o aprendizado do aluno, 

o mesmo estará apto a ser pesquisador, procurando assim, novas formas e métodos para que o aluno 

possa entender de forma prática o conteúdo apresentado. 

No que se refere aos alunos do ensino médio, percebeu-se que os mesmos apresentaram melhora 

na motivação e o entusiasmo, bem como a aprendizagem da disciplina, uma vez que a aproximação entre 

teoria e prática pode propiciar o gosto pelas aulas de geografia, além do desenvolvimento conhecimento 

científico e do senso crítico enquanto pesquisador. 

Além disso, observou-se ainda, maior interesse por parte dos acadêmicos e alunos da escola, bem 

como a motivação do professor em propiciar a aproximação entre a teoria e a prática no ensino de 

geografia. Desta forma, foi possível confirmar que a construção do conhecimento geográfico, ainda se 

distancia do saber científico do cotidiano dos alunos, mas que com a aplicação de outras metodologias 

de trabalho, isto pode ser melhorado. Assim, a partir das reflexões teóricas e a realização de atividades 

práticas e de campo, pode-se contribuir para a melhoria da formação do professor e consequentemente 

da qualidade de ensino. 

A seguir apresentam-se alguns registros das atividades desenvolvidas durante o projeto. 

Na aula de campo realizada na Escola Estadual Fausta Garcia Bueno foram realizadas cinco 

paradas em pontos estratégicos ao longo da bacia do Córrego Segredo – Campo Grande/MS, conforme 

se observa nas figuras 03 a 08.  

Em cada uma das paradas foram realizados observações e registros fotográficos dos locais para 

uma análise crítica dos processos encontrados. 
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Figura 03: Saída a Campo na Escola Fausta Garcia – Campo Grande/MS 

 

Fonte: SANTOS, 2017. 

Figura 04: Reconhecimento da área de Nascente do Córrego Segredo – Região do Bairro Nova Lima – 
Campo Grande/MS 

 

Fonte: SANTOS, 2017. 
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Figura 05: Área de ocupação irregular às margens do Córrego Segredo – Região do Bairro Nova Lima – 
Campo Grande/MS 

 

Fonte: SANTOS, 2017. 

Figura 06: Barragem de detenção do Córrego Segredo, obra de combate ao alagamento – Campo 
Grande/MS 

 

Fonte: SANTOS, 2017. 
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Figura 07: Área de alagamentos do Córrego Segredo – Região do Bairro São Francisco – Campo 
Grande/MS 

 

Fonte: SANTOS, 2017. 

 

Figura 08: Foz do Córrego Segredo com o Prosa e início do Rio Anhanduí – Região Central – Campo 
Grande/MS 

 

Fonte: SANTOS, 2017. 
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Na aula de campo realizada na Escola Estadual Escola Estadual Dóris Mendes Trindade foram 

realizadas três paradas em pontos estratégicos ao longo da bacia do Córrego João Dias - Aquidauana/MS, 

conforme se observa nas figuras 09 a 12.  

Em cada uma das paradas foram realizadas observações e registros fotográficos dos locais para 

uma análise crítica dos processos encontrados. 

 

Figura 09: Saída a campo na Escola Estadual Dóris Mendes Trindade – Aquidauana/MS 

 

Fonte: SANTOS, 2017. 

 

Figura 10: Reconhecimento da área de nascente do Córrego João Dias – Aldeia Limão Verde – 

Aquidauana/MS 

 

Fonte: SANTOS, 2017. 
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Figura 11: Parada em um trecho urbano – Aquidauana/MS 

 

Fonte: SANTOS, 2017. 

 

Figura 12: Ponte em área urbana e foz no rio Aquidauana – Aquidauana/MS 

 

Fonte: SANTOS, 2017. 
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Após as visita às referidas Bacias Hidrográficas, onde foram coletados dados através do caderno 

de campo, os alunos tiveram a oportunidade de confeccionar algumas redações e expor o que absorveram 

acerca do assunto. Foi perceptível a assimilação do conteúdo a partir das saídas a campo, onde expuseram 

sua satisfação com o tipo de aula (aula de campo). O fechamento da atividade nas escolas se deu com a 

confecção de um quadro mural, que ficou exposto no pátio da escola, mostrando o resultado do projeto 

e a satisfação da turma participante com as redações e fotografias. Fizeram ainda, maquetes das áreas 

visitadas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sabe-que os conceitos geográficos constituem a base para compreensão de temas mais complexos 

que permeiam a ciência geográfica. A alfabetização geográfica ocorre a partir do momento que o aluno 

consegue construir seus conhecimentos. Essa construção de conhecimentos e correlação com o mundo 

é facilitada quando os conceitos geográficos estão bem claros. 

Esse trabalho contribuiu para perceber a importância de se trabalhar os conceitos geográficos 

constantemente. Sempre que for necessário para que os demais assuntos possam tomar significado para 

os alunos, esses conceitos precisam ser frequentemente retomados. Dessa forma os conteúdos abordados 

não serão meramente abstratos e desconectados da realidade dos alunos. 

Ressalta-se também a questão das práticas metodológicas adotadas na abordagem dos conteúdos. 

Essas metodologias precisam levar o conteúdo ao aluno de forma que ele possa interagir com o assunto 

e produzir o seu próprio conhecimento, mediado pela didática aplicada. Aulas monótonas e maçantes 

não surtirão esse mesmo efeito, ao contrário, distanciará o aluno do conhecimento, visto que haverá 

pouca motivação para que o aluno se interesse. 

Tal tarefa não foi fácil e mesmo diante das dificuldades de entendimento e aplicação, o trabalho 

foi produtivo e significativo para todos os envolvidos.  
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EXPERIÊNCIAS PROPORCIONADAS E 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 

JARDIM BOTÂNICO DE LONDRINA (PR) 
POR MEIO DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO 

À DOCÊNCIA (PIBID) 
 

 

Josirene Mariana Pereira1; Eduardo Seide Asanuma 
 
 

INTRODUÇÃO 

A educação ambiental é um tema muito vigente na sociedade contemporânea. Obteve um maior 

foco a partir da conferência de Estocolmo (Suécia) de 1972 onde houve o despertar da consciência 

ecológica. Reunindo 113 países, foi marcado por um confronto entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. Teve início devido as nações estarem em busca de uma forma de desenvolvimento sem 

agredir de maneira muito nociva o meio ambiente, preservando-a e em consequência os recursos naturais. 

Enquanto os países mais desenvolvidos estavam preocupados com a devastação ambiental e 

tinham a intenção de criar um programa com a preservação e conservação dos recursos naturais do 

planeta, os países em desenvolvimento inferiam que necessitavam de uma melhora econômica pois 

estavam em situação de miséria, fome e doenças. 

A Conferência produziu a Declaração sobre o Meio Ambiente Humano, uma declaração de 

princípios de comportamento e responsabilidade que deveriam governar as decisões concernentes a 

questões ambientais. Outro resultado formal foi um Plano de Ação que convocava todos os países, os 

organismos da ONU, bem como todas as organizações internacionais, a cooperarem na busca de soluções 

para uma série de problemas ambientais (FELDMAN, 1997). 

Outras conferências ambientais internacionais sucederam a de Estocolmo: Encontro 

Internacional sobre Educação Ambiental (em Belgrado, Iugoslávia no ano de 1975); Primeira Conferência 

Intergovernamental sobre Educação Ambiental (Tibilisi, Geórgia, URSS em 1977) a Eco-92 ou Rio-92 

 
1 Discente do curso de Geografia (licenciatura) da Universidade Estadual de Londrina, josimp.geografia@gmail.com 
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(realizada no Rio de Janeiro no ano de 1992); a Rio+10 (ocorreu em Johanesburgo, na África do Sul no 

ano de 2002) e a Rio+20 (novamente no Rio de Janeiro em 2012). 

Com essas conferências em escala internacional o conhecimento ambiental passou a ser 

disseminado influenciando instituições de ensino que consequentemente atingiu todos os setores da 

sociedade. O papel da escola passou a ser fundamental na construção de uma população que possui 

conhecimento dos efeitos negativos, o que não significa, em sua maioria, uma consciência ambiental pois 

a partir do meio do século XX, com os avanços tecno-científicos da indústria, os hábitos de consumo e 

quantidade de lixo aumentaram exponencialmente. 

Visando essa realidade e sabendo da necessidade de mudanças de hábito e considerando que são 

nos anos iniciais que há a construção de valores éticos, o professor Carlos Alberto Hirata, que assumiu a 

coordenação do PIBID no início do ano de 2017, definiu a educação ambiental como eixo temático de 

trabalho, com isso surgiu a oportunidade para os bolsistas atuarem como monitores no Jardim Botânico 

de Londrina e foi amplamente aderido pelos próprios. 

Foi feita uma reunião com os bolsistas do PIBID e os do Programa de Extensão e Ensino (PET) 

na sede administrativa do Jardim Botânico para apresentação do projeto. Esse encontro foi seguido da 

apresentação prática, com a realização do roteiro, pela bióloga responsável do local Dourra Abdul. 

Possuía o objetivo do reconhecimento do espaço e aprendizado das principais características do Jardim 

incluindo a trilha sensorial chamando atenção para os principais pontos do percurso para que houvesse 

posterior reprodução no momento das monitorias. 

Em parceria com a direção do Jardim Botânico foi dado início ao projeto em que as instituições 

deveriam fazer um agendamento prévio informando o horário e a quantidade de pessoas na visitação e, 

em média, dois bolsistas por visita se voluntariavam para serem os monitores/guias deles. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

O desenvolvimento do artigo fundamenta a importância da educação ambiental, ressaltando essa 

temática no ensino de Geografia quando há a descrição do trabalho aplicado nas monitorias.  

Foram utilizados artigos para leitura e referenciação teórica, os registros feitos a partir das 

aplicações da monitoria, pesquisa das normativas que regulamentam a constituição e exercício das práticas 

em vigor nos Jardins Botânicos, e a confecção de mapa pelo programa ArcGis, no qual utilizamos como 

mapa base a imagem de satélite (Imagem Mundial) e ferramenta de pontos e desenhos. 
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A PRÁTICA DE ENSINO DE GEOGRAFIA EM JARDINS BOTÂNICOS: CONCEITOS E 

REFLEXÕES 

A educação ambiental visa a modificação da crescente degradação ambiental. Afirma Tamaio 

(2000), se converte em “mais uma ferramenta de mediação necessária entre culturas, comportamentos 

diferenciados e interesses de grupos sociais para a construção das transformações desejadas”, ou seja, 

ajudar na percepção de que somos agentes que influem/transformam diretamente ajudando a degradação 

ou na restauração do espaço. 

Processo em que se busca despertar a preocupação individual e coletiva para a questão ambiental, 
garantindo o acesso à informação em linguagem adequada, contribuindo para o desenvolvimento 
de uma consciência crítica e estimulando o enfrentamento das questões ambientais e sociais. 
Desenvolve-se num contexto de complexidade, procurando trabalhar não apenas a mudança 
cultural, mas também a transformação social, assumindo a crise ambiental como uma questão 
ética e política. (MOUSINHO, 2003) 
 

Na conferência Sub-regional de Educação Ambiental para a Educação Secundária – 

Chosica/Peru em 1976 educação ambiental foi definida como: 

(...) é a ação educativa permanente pela qual a comunidade educativa tem a tomada de 
consciência de sua realidade global, do tipo de relações que os homens estabelecem entre si e 
com a natureza, dos problemas derivados de ditas relações e suas causas profundas. Ela 
desenvolve, mediante uma prática que vincula o educando com a comunidade, valores e atitudes 
que promovem um comportamento dirigido a transformação superadora dessa realidade, tanto 
em seus aspectos naturais como sociais, desenvolvendo no educando as habilidades e atitudes 
necessárias para dita transformação. 

 

Não pode entender-se a educação ambiental apenas como preservação e proteção da fauna e 

flora, como tratado inicialmente, pois assim estaria muito próximo da ecologia e não abrangendo 

problemas de ordens maiores como as questões sociais e políticos que estão vinculadas à questão 

ambiental, ou seja, ao quanto essas áreas estão interligadas. 

Reigota (1994) quando define educação ambiental como educação política, afirma que deve ser 

considerado prioritariamente a análise das relações políticas, econômicas, sociais e culturais entre a 

humanidade e a natureza e as relações entre os seres humanos, visando a superação dos mecanismos de 

controle e de dominação que impedem a participação livre, consciente e democrática de todos. É uma 

ampliação da cidadania. 

Por ser um assunto diretamente ligado com a sobrevivência da espécie humana, é assombroso 

como não é discutido em sua devida importância como um assunto corriqueiro, porém determinante 

para o desenvolvimento consciente das crianças. 
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Existem diversas definições que estão atreladas ao conceito de Jardim Botânico, historicamente 

está associada a armazenagem e conservação de variadas espécies, porém não para fins científicos, e sim 

paisagísticos com modelos importados da Europa. 

Segundo Tavares (2007, p. 1) Jardim Botânico define-se por “Instituição que reserva coleções 

documentadas de plantas vivas com o propósito da investigação científica, conservação, exibição e 

educação e que deve estar envolvida em atividades que utilizem a biodiversidade para promover o bem-

estar da Humanidade.” 

Relativo a educação ambiental os conceitos trazem a importância do tratamento prático 

justamente por essa aproximação com o objeto de estudo. 

Gohn (1999) e Colley (2002) dizem que a educação pode ser adquirida de três formas: a educação 

escolar, a educação informal (transmitidas através das relações) e a educação não-formal – onde adentra 

as adquiridas no Jardim Botânico – buscada fora da instituição escolar. 

Em uma avaliação quantitativa realizada pelas pesquisadoras Valéria Vieira, Maria Lucia Bianconi 

e Monique Dias (2005) com alunos do fundamental de uma escola do Rio de Janeiro participantes de 

uma aula não-formal e obtiveram o seguinte resultado: 

A aula não-formal desperta um maior interesse no aluno. Isso pôde ser observado nas 
declarações de professores e alunos entrevistados e questionados a respeito da importância dessa 
experiência extra-classe. Os alunos comentam sempre que, quando observados, os conteúdos 
são melhor assimilados, e que o convívio social, tanto com seus colegas quanto com seus 
professores, torna-os mais estimulados. Os professores também concordam que a educação não-
formal é positiva para o processo de aprendizagem. 

 

O ensino prático propiciado nas visitações ao Jardim Botânico é uma junção de duas ciências, a 

geográfica e a biológica, tendo foco na educação ambiental, ponto em comum em ambas áreas.  

 

OS JARDINS BOTÂNICOS NA HISTÓRIA BRASILEIRA 

Os europeus ao invadirem o Brasil e iniciarem o processo de colonização, implantaram culturas 

e estilos de vida, isso refletiu nas construções (edificações) e no paisagismo, principalmente nos jardins 

das fazendas, que adotaram estilos principalmente holandeses e portugueses.  

Vários estudiosos da área, foram trazidos para a implantação dos projetos, nomes  como: Auguste 

Marie François Glaziou- engenheiro francês, Ludwig Riedel paisagista alemão, entre outros nomes que 

atuaram no início desse processo, passando para nomes como:  Grandjean de Montigny - arquiteto  
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francês, Paul German - agrônomo francês que foi por muito tempo o responsável pelos projetos que 

compunham os Jardins Botânicos do Rio de Janeiro e a criação do Alto da Boa Vista no século XIX. 

Muitos outros nomes vindos da Europa colaboraram para a implantação e manutenção de jardins 

botânicos brasileiros, e nesse contexto foram implantadas várias espécies exóticas no país, sendo essas 

frutíferas e ornamentais. 

Uma espécie símbolo dos Jardins botânicos são palmeiras- imperiais e palmeiras- reais, essas são 

de origem latina da Colômbia e Venezuela, Cuba e Porto Rico respectivamente. No Jardim Botânico de 

Londrina no ano passado foram implantadas Palmeiras imperiais/reais 

A segunda metade do século XX, mais especificamente depois da década de 70, trouxe novos 

conceitos nos aspectos paisagísticos, que combinavam e valorizavam espécies nativas inserindo-as e 

formatando-as harmonicamente  com as espécies ornamentais, essa integração  foi a marca do paisagista 

Paulistano Roberto Burle Marx, que firmou sua marca em jardins como o parque Ibirapuera e os jardins 

do aterro do flamengo, além de se firmar como influencia ainda hoje, no que tange perspectivas que 

valorizam espécies tropicais e projetos que sejam ecologicamente corretos, ou seja, valorize o que já existe 

em determinado espaço. 

O primeiro Jardim botânico foi criado por Maurício de Nassau, durante a invasão holandesa, na 

primeira metade do século XVII em Recife (PE). Existia com o projeto a intenção de camuflar a cidade 

contra possíveis invasores. O aspecto visual tinha o estilo europeu em vigor na época, o renascimento. 

Sua área era externa e internamente delimitada com aproximadamente dois mil coqueiros adultos com 

idade entre 40 e 70 anos. 

O jardim contava com pomares; hortas; plantas medicinais e aromáticas como: bananeiras, 

cabaceiras, citros, ébanos, figueiras, jenipapeiros, leguminosas, mamoeiros, mangabeiras, mangueiras, 

palmeiras, pitangueiras, romãzeiras, tamareiras, tamarindeiros e videiras. 

Com a criação desse jardim, foram feitas a primeira expedição Zoobotânico e astronômica do 

Brasil. Esse Jardim Botânico já não existe, o que deixou como resquício foram algumas laranjeiras, 

tangerineiras e limoeiros 

Em meados de século XIX foi criado em São  Paulo um Jardim Botânico na região central do 

município, com o passar do tempo foi cedendo espera o para construções adjacentes, como a estação da 

luz e a estrada de ferro São Paulo railway, hoje o primeiro jardim botânico de São Paulo é denominado 

Parque/Jardim da Luz, que hoje tem área de  113.400m2. Sendo o mais antigo parque público do 

município foi tombado pelo CONDEPHAAT em 1981.  
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Jardim da Luz abriga espécies nativas e exóticas, várias ameaçadas de extinção. Há uma variada 

fauna, além da flora. Suas peculiaridades são os espelhos d’água, gruta com cascata, aquário subterrâneo. 

Apesar de não ser mais caracteristicamente Jardim Botânico o parque cumpre a função de preservação 

de variadas espécies. 

Houveram outras tentativas de criação de jardins botânicos em São Paulo, mas fracassaram, foram 

eles: o Horto Botânico Osvaldo Cruz, Horto Botânico da Cantareira e o Horto Botânico do Museu 

Paulista.   

Assim como em diversos outros projetos em que alguns não tiveram êxito como o planejado, já 

no final do século XVIII, a exemplo dos seguintes municípios:  Belém (PA), Salvador (BA), Cuiabá (MT), 

Ouro Preto (M G), Olinda (PE). Em Curitiba e Belo Horizonte, no século XIX seus Jardins eram muito 

atrativos por conta da sua diversidade de espécies exóticas. 

O Jardim Botânico de Rio de Janeiro, considerado o mais importante do país, teve seu início em 

1808 em comemoração ao aniversário do Dom João VI.  

Tinha como objetivo inicial, fomentar espécies vegetais para a produção de carvão, que era a 

matéria-prima para a fabricação de pólvora. 

Com a especialização e na introdução de espécies exóticas, Dom João implantou espécies de 

várias partes do mundo como, Ilhas Maurício, com: caneleira-do-ceilão, canforeira, falsa murta, gardênia, 

jasmim-do-imperador e magnólia; Guiana Francesa com:  abacateiro, caramboleira, fruta-pão, jambeiro, 

jaqueira, lichieiro, nogueira-moscada e tamarindeiro 

Este jardim também foi pioneiro na introdução de muitas espécies exóticas vindas de mãos de 

agrônomos, cônsules, embaixadores, imigrantes portugueses. O Jardim Botânico denominado na época 

Horto Real, era propriedade particular até 1822, quando foi aberto à visitação. 

A área do Jardim botânico do Rio de janeiro é de 137 hectares, e possui espécies nativas da região 

amazônica, flora tropical, cerrado e caatinga, e com espécies exóticas da flora asiática e da américa central, 

entre outras. São milhares de exemplares entre flora e micro-organismos. Possui, ainda, foto teca, 

carpoteca, xiloteca e laminário, e biblioteca com 66.000 volumes e 3.000 obras raras 

São realizadas pesquisas e análises botânicas e educação ambiental. 

O Jardim botânico de São Paulo está localizado na área do Parque e Estadual Fontes do Ipiranga, 

aberto ao público desde 1925, está oficializado como jardim botânico desde 1938 com a criação do 

Instituto de Botânica, que possui área de 164,45 ha. 
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Sua área compreende 65 ha, é uma mancha verde dentro da cidade de São Paulo, compreende 

uma mata densa que preserva espécies nativas, áreas com edificações, área para visitação pública com 

trilhas,  uma vasta coleção Botânica em suas duas grandes estufas, museu botânico, lago, o jardim de 

Lineu, estufas de exposição permanente, túnel de bambu, bosque de pau-brasil e orquidário.  Um dos 

seus objetivos iniciais eram de preservação da nascente do Riacho do Ipiranga, onde foi proclamada 

a independência do Brasil. 

 

LEGISLAÇÃO VIGENTE DE REGULARIZAÇÃO DE JARDINS BOTÂNICOS 

O CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), pela resolução nº: 266, de 03 de agosto 

de 2000, estabeleceu diretrizes e normas para criação, normatização e funcionamento dos Jardins 

Botânicos. 

 O documento traz a definição de Jardim Botânico, os objetivos e finalidade desse. Os Jardins 

Botânicos sejam da União, Estados, municípios ou de iniciativas privas, devem ter registro no Ministério 

do Meio Ambiente, para que esse possa fiscalizar e avaliar se as exigências legais para que tal exista como 

Jardim Botânico estejam sendo cumpridas. Para conseguir a concessão do registro o pedido deve ser 

encaminhado ao Ministério do Meio Ambiente, e serão submetidos com o intermédio do Instituto de 

Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, munidos de documentação como: "Cópia do ato de 

criação e da publicação no Diário Oficial; Memorial descritivo da área protegida; Planejamento global 

contendo proposta de funcionamento, projetos de pesquisa científica e de educação ambiental" 

(BRASIL- RESOLUÇÃO NO 266, DE 03 DE AGOSTO DE 2000)  

Os jardins botânicos possuem classificações em três categorias A, B e C, que considera critérios 

como: infraestrutura, qualificações do corpo técnico e de pesquisadores, objetivos, localização e 

especialização operacional.  

Os jardins na categoria "A" precisam atender uma série de exigências como: 

 

I - Possuir quadro técnico - científico compatível com suas atividades; 
II - Possuir quadro de jardineiros e serviços de vigilância; 
III - manter área de produção de mudas, preferencialmente de espécies nativas da flora local; 
IV - Dispor de apoio administrativo e logístico compatível com as atividades a serem 
desenvolvidas; 
V - Desenvolver programas de pesquisa visando à conservação e à preservação das espécies; 
VI - Possuir coleções especiais representativas da flora nativa, em estruturas adequadas; 
VII - desenvolver programas na área de educação ambiental; 
VIII - possuir infraestrutura básica para atendimento de visitantes; 
IX - Dispor de herbário próprio ou associado a outras instituições; 
X - Possuir um sistema de registro informatizado para seu acervo; 
XI - possuir biblioteca própria especializada; 
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XII - manter programa de publicação técnico-científica, subordinado à comissão de publicações 
e/ou comitê editorial, com publicação seriada; 
XIII - manter banco de germoplasma e publicação regular do Index Seminum; 
XIV - promover treinamento técnico do seu corpo funcional; 
XV - Oferecer cursos técnicos ao público externo; 
XVI - oferecer apoio técnico, científico e institucional, em cooperação com parques federais, 
estaduais e municipais, e unidades de conservação, previstas no Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação da Natureza-SNUC, instituído pela Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000. 
(BRASIL- RESOLUÇÃO NO 266, DE 03 DE AGOSTO DE 2000) 
 

 Para a classificação “B” dos Jardins Botânicos são necessárias algumas características: 

 

I - Possuir quadro técnico - científico compatível com suas atividades; 
II - Possuir quadro de jardineiros e serviços de vigilância; 
III - manter área de produção de mudas, preferencialmente de espécies nativas da flora local; 
IV - Dispor de apoio administrativo e logístico compatível com as atividades a serem 
desenvolvidas; 
V - Desenvolver programas de pesquisa visando à conservação das espécies; 
VI - Possuir coleções especiais representativas da flora nativa, em estruturas adequadas; 
VII - desenvolver programas na área de educação ambiental; 
VIII - possuir infraestrutura básica para atendimento de visitantes; 
IX - Ter herbário próprio ou associado com outra instituição; 
X - Possuir um sistema de registro para o seu acervo; 
XI - possuir biblioteca própria especializada; 
XII - possuir infraestrutura básica para atendimento de visitantes; 
XIII - divulgar suas atividades por meio de Informativos; 
XIV - manter programas de coleta e armazenamento de sementes próprio ou associado; 
XV - Oferecer apoio técnico, científico e institucional, em cooperação com parques federais, 
estaduais e municipais, e unidades de conservação, previstas no Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação da Natureza-SNUC, instituído pela Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000. 
(BRASIL- RESOLUÇÃO NO 266, DE 03 DE AGOSTO DE 2000) 

 

E por último os de categoria "C" precisam se enquadrar nas seguintes exigências: 

 

I - Possuir quadro técnico-científico compatível com suas atividades; 
II - Possuir quadro de jardineiros e serviços de vigilância; 
III - manter área de produção de mudas, preferencialmente de espécies nativas da flora local; 
IV - Dispor de apoio administrativo e logístico compatível com as atividades a serem 
desenvolvidas; 
V - Desenvolver programas de pesquisa visando à conservação das espécies; 
VI - Possuir coleções especiais representativas da flora nativa, em estruturas adequadas; 
VII - desenvolver programas na área de educação ambiental; 
VIII - possuir infraestrutura básica para atendimento de visitantes; 
IX - Ter herbário próprio ou associado com outra instituição; 
X - Possuir um sistema de registro para o seu acervo; 
XI - oferecer apoio técnico, científico e institucional, em cooperação com parques federais, 
estaduais e municipais, e unidades de conservação, previstas no Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação da Natureza-SNUC, instituído pela Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000. 
(BRASIL- RESOLUÇÃO NO 266, DE 03 DE AGOSTO DE 2000) 

O Jardim Botânico de Londrina está em processo de ajustes para se enquadrar nas condições de 

obtenção de categoria. 

Nessa mesma resolução foi criada a Comissão Nacional de Jardins Botânicos, que tem por 

objetivo assessorar o CONAMA, no que for relativo a Jardins Botânicos, que a partir desse momento 
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passou a fazer o acompanhamento dos pedidos de criação dos jardins botânicos, além de monitorar e 

fiscalizar a atuação desses correspondendo com as atribuições. 

Outras resoluções também normatizam o funcionamento do Jardim Botânico como a da 

CONAMA 420/2009, que trata do uso do solo e recursos hídricos na prevenção de contaminações ou 

presença de substância (s) química (s). 

O Jardim Botânico de Londrina pelo que pôde-se observar, zela muito pela permanência da sua 

qualidade, se atendo assim pela manutenção orientada por profissionais especializados.  

 

Caracterização Da Área De Estudo: O Jardim Botânico De Londrina 

O Jardim Botânico de Londrina localiza-se na Av. dos Expedicionários, nº 200. Foi criado no 

âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA, através do Decreto nº 

6.184, de 8 de março de 2006, com área inicial total de 73,5890 hectares. Em janeiro de 2007, através 

do Decreto nº 45, foi declarado de utilidade pública para fins ambientais o jardim botânico, criado pelo 

Decreto n° 6.184/2006.  

Sua área compreende mais de 1 milhão de metros quadrados de mata nativa, nascentes e rios, e 

foi criado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Resultado de uma concessão 

de 70 hectares pelo Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), 20 hectares por parte da Associação 

Brasileira de Educação e outros 20 hectares de famílias vizinhas: Brito, Carbalall, Sant’Ana, Fecchio, 

Candoti e Kantor. 

O objetivo é a preservação de um resquício da mata atlântica, subclassificada em floresta 

estacionária semidecidual, sua unidade de conservação é voltada à pesquisa, ações e estudos ambientais, 

à visitação para fins didáticos, por meio de educação ambiental, acadêmicos, e ao público em geral; 

estabelecer conexões com entidades nacionais e estrangeiras; 

Quanto a estrutura interna do Jardim Botânico conta com sala de projeção, xiloteca – coleção 

botânica com diversas amostras de espécies de toras de madeira – saguão com painéis autoexplicativos 

com temas sobre: clima; vegetação, hidrografia, solos, ações antrópicas e fauna. 

A flora é composta pelas camadas estratificadas. A primeiro é o extrato herbáceo/arbustivo – 

vegetação de até 5 metros e fornece alimentação para pequenos animais, como a jaborandi – em segundo 

as sub bosque – porte médio de 8 a 12 metros, alimentam em sua maioria aves, como o palmito e a 

jabuticaba – depois as dosséis – que regulam o clima e a luminosidade – e por último são as mais altas – 

extrato arbóreo – com raízes até 40 metros de profundidade, exemplo a figueira e peroba.  
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A fauna caracteriza-se pela ampla diversidade de aves, como o Fim-Fim, Gralha-Picaça, Pica-Pau-

de-Banda-Branca, Canário-do-Mato, Bendito-de-Testa-Amarelo, Pimentão, Colorado, Surucuá-Variado, 

Triba-de-Testa-Vermelha. Quanto aos mamíferos: Jaguatirica, Paca, Tatu-Galinha, Macaco-Prego e 

Quati. E outros animais como a Jararaca, Cobra Espada, Capitão-do-Mato, Perereca-Martelo e 

Calanguinho. 

 

Trilha Sensorial Ecológica 

Em primeiro momento os instrutores recepcionavam e encaminhavam os alunos/visitantes à sala 

de projeção onde assistiam dois vídeos – um sobre como a floresta influencia na quantidade de chuva e 

o outro com a história do revés ocasionado no processo de construção do município de Londrina e a 

criação do Jardim Botânico – após a exibição eram feitas as instruções a serem seguidas durante o 

percurso, não comer dentro da mata, não jogar lixo no chão, sempre andar para trás dos guias, não tocar 

nas plantas e respeitar a fila. 

 O início do percurso dava-se com o jardim das suculentas, composto basicamente por cactos de 

diversas espécies. O nome é devido as plantas possuírem suas cascas grossas e reterem bastante líquido 

em decorrência de seu habitat natural que possui luz solar em abundância e altas temperaturas. Algumas 

desenvolveram espinhos para se protegerem dos animais de clima árido que buscam água dentro delas e, 

também para evitarem a evapotranspiração. 

 No Jardim Botânico há um estudo e planejamento para a implantação de suas variedades. Na 

entrada possui duas homenagens simbólicas, um pé de café que remete ao sucesso econômico gerado 

pelo ciclo cafeeiro para o Brasil e principalmente o norte do Paraná – a espécie plantada é a Iapar 51, a 

primeira espécie modificada resistente a ferrugem – e o calçadão com mosaicos representantes dos 

artesanatos feitos pelos povos Caingangues – a tribo indígena que situavam-se em maior número na 

região antes da colonização. 

 A terceira parada trata-se do Jardim dos Beija-flores, possui as espécies Camarão, Begônia, 

Russélia e Sálvia que florescem cada uma em uma época o ano todo para atrair os pássaros que dão nome 

do jardim. 

 No caminho possui 3 Baobás, provenientes da savana africana e que podem chegar (em seu 

habitat natural) à 40 metros de altura e até 14 metros de diâmetro. Essa árvore chama muito a atenção 

das crianças que a visitam pois ela aparece no filme “Madagascar” e no livro “O Pequeno Príncipe” ambas 

histórias com teor infantil e muito conhecidas. 
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 Logo abaixo localiza-se os espelhos d’agua, possuem no máximo 30 centímetros de profundidade 

e sua fauna é composta por pequenos peixes, anfíbios, répteis inclusive habitava um jacaré da espécie 

papo-amarelo, que chegou ao Jardim em uma enxurrada no ano de 2016, durante as visitações aos finais 

de semana foi apedrejado o que ocasionou seu óbito. Nesse momento a fala tinha o foco à importância 

ao respeito com os animais e a natureza, princípio da educação ambiental. 

A construção do arboreto foi toda planejada. Caso fosse possível olhar de cima e desenhar 

mentalmente o mapa do Paraná, cada espécie de árvore plantada localiza-se em seu respectivo local de 

maior predominância no estado. 

As maiores obras do local ainda estão inacabadas devido falta de repasse monetário, são as estufas 

– estrutura planejada para a realização da manipulação e armazenamento de espécies, estando dentro 

desse mesmo projeto a introdução de um orquidário –, é necessário a instalação de climatizadores de ar, 

mobiliário, reposição de alguns vidros avariados e teatro ao céu aberto logo a frente. 

O Jardim das Pedras possuí rochas basálticas, latossolo e cactos. É o momento em que é possível 

trabalhar os conceitos de intemperismo e decomposição das rochas, expondo que a origem dos solos 

norte Paranaenses se dão nesse processo, e sua coloração é devido à grande quantidade de ferro oxidado 

na composição do basalto. 

Em frente a esse jardim há uma grande concentração de Leucenas, uma espécie invasora de 

origem da américa central. Trazida ao país para alimentação de gado, tornou-se uma praga pois inibe o 

crescimento de outras espécies, devido as suas sementes terem um alto nível de germinação e podendo 

permanecer adormecida por volta de 20 anos. Nesse ponto pode-se trabalhar a monocultura, e como ela 

é altamente agressiva ao solo (retirando muitos nutrientes) e o impedimento do crescimento de outras 

espécies, por meio de seu sombreamento. 

A Embaúba é a árvore em que geralmente (quando em seu habitat) encontra-se o bicho preguiça. 

Possui o interior oco e faz simbiose com as formigas. Nesse momento pode ser explicado a alimentação 

das formigas (fungos), produzida pela matéria orgânica em contato com o açúcar que está presente, nesse 

caso em específico, na seiva da árvore. Esse é o último ponto antes de adentrar na mata, nele é necessário 

relembrar as regras estabelecidas posteriores ao vídeo para que cumpram com a educação ambiental. 

No primeiro momento dentro da trilha é pedido para que os alunos façam a percepção sensorial, 

entre a diferença na temperatura e na luminosidade dentro e fora da mesma. Importante apontar os 

fungos e líquens que são os indicadores naturais de qualidade do ar – quanto maior a quantidade e mais 

brancos a qualidade é positiva, e quando vermelho (geralmente nos grandes centros urbanos) a qualidade 

é negativa. 
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Prosseguindo a trilha é importante falar das clareiras – quedas naturais das árvores possibilitando 

o crescimento das outras menores – e de como essa ação da natureza é diferente das derrubadas 

antrópicas que possui efeito oposto e agride ao meio ambiente. Anexando a ações antrópicas, pode-se 

inferir dizendo que quando a trilha foi aberta, em sua gênese, passava uma pessoa por vez, atualmente 

com a compactação do solo e processos erosivos, ela encontra-se mais larga podendo chegar até 3 pessoas 

dependendo do ponto, ressaltando a importância de manter fila única. 

A parada seguinte é destinada a explicar a formação do Jardim e ressaltar os doadores de terra 

onde localiza-se. Sendo na divisa com o Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) é dado uma breve 

explicação do instituto. Importante ouvir o barulho dá água do córrego Andorinhas que se situa ao lado.  

No caminho é encontrado uma construção que abrigava a bomba d’agua – utilizada para irrigação 

das culturas do instituto –, postes de energia elétrica e represamento, todos resquícios do IAPAR. 

Em dado ponto da trilha há um alto adensamento de bambus, também considerados invasores. 

Ainda há várias tentativas de controle da praga, porém há uma atividade sensorial que é feita com os 

alunos quando chega ao centro do local. É pedido para que fechem os olhos, não conversem por cerca 

de 1 minuto prestando atenção em todos os ruídos que irão ouvir, a fim de comparar com as situações 

cotidianas, nas quais os mais diversos barulhos estão presentes. Em seguida é perguntado a eles o que foi 

ouvido. Novamente chamamos atenção para o respeito à natureza, pois muitas pessoas vandalizam essa 

área riscando e escrevendo nos troncos dos bambus. É sugerido que os professores ao chegarem nas 

escolas refaçam a atividade e comparem a diferença dos resultados sensoriais. 

A fauna é fundamental para a formação e manutenção das florestas, isso devido aos pássaros 

serem dispersores de sementes e os insetos os polonizadores das plantas. Altamente importante para 

entenderem o funcionamento de um ecossistema e a importância, novamente, do respeito aos animais. 

Com o fim da trilha os visitantes eram direcionados à lugares destinados ao piquenique e os 

monitores e professores sempre relembrando de os alunos jogarem os lixos no local correto. 

Esse eixo temático proposto pelo PIBID, no ano de 2017, obteve resultados positivos 

como os próprios números mostram: 7656 alunos em 156 visitas agendadas, entre essas, sua maioria 

foram de escolas públicas e privadas, instituições (casas de acolhimento, casas de repouso, 

APAE), intercambistas, estudantes de graduação e pós-graduação da região norte paranaense. 

Proporcionou conhecimentos interdisciplinares para os visitantes/alunos e até mesmo para os 

monitores, que apresentavam os conceitos dialeticamente em cada ponto do percurso, 

procurando assim, absorver informações trazidas que tivessem relacionadas com as abordagens, 
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que agregam aos monitores conhecimentos prévios disseminados durante a monitoria, assim 

enriquecendo o conteúdo dos próximos atendimentos. 

De modo geral, os professores ao se despedirem ressaltavam a importância do Jardim 

Botânico, como local imprescindível para desenvolver a educação ambiental e para isso manter 

o programa de monitorias, cuja a proposta estava sendo cumprida, utilizando desse meio para 

realização da práxis nas aulas que tenham como eixo temático a educação ambiental, tendo 

como monitoria a ferramenta necessária no auxílio do repasse de conhecimentos mais técnicos 

porém dinâmicos. 

Figura 1 – Vista aérea da trilha percorrida nas monitorias. 

 

Fonte: Autores (2018). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com o rompimento do programa por um período indeterminado, até então, as atividades foram 

suspensas acarretando grande perca para as instituições da região de Londrina e para os discentes de 

Geografia da UEL que perderam esse rico laboratório, onde podiam praticar tanto as atividades 

relacionadas ao ensino e aprimoramento do olhar geográfico, quanto relacionadas ao processo histórico 

de  formação do município, e formação de seres preocupados com a educação ambiental. 

 Os discentes participantes foram privilegiados, pois obtiveram um denso enriquecimento de 

várias áreas do conhecimento, principalmente relacionados à biogeografia, geologia, geomorfologia, 

pedologia, biologia, paisagismo e história. Além do que, puderam treinar o discurso já que essa é uma das 

características do ser professor. 
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A INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO 
DE GEOGRAFIA: ALGUMAS 

POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES 

 
 

Geovandir André Lordano1; Rafael Melcher2 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

O papel da abordagem interdisciplinar tem gerado grande debate frente aos desafios 

contemporâneos do ensino em todos os níveis escolares. Emerge em todas as áreas do conhecimento e 

busca o equilíbrio entre o saber interdisciplinar, único, e partilhado e a especialização por vezes necessária 

em todas as disciplinas formalmente estruturadas. 

Desta forma, Anastácio, Silva e Plácido (2009) apontam o que denominam como “crise dos 

saberes”, assim, propõe que atualmente vivemos em um momento de transição e de rupturas frente ao 

modo de produção, e a consequente exclusão social causada pelo modelo produtivo a nível global, logo, 

a palavra chave da sociedade contemporânea seria a crise: crise económica global; crise das sociedades 

em seus ambientes; e a crise de saberes.  

Neste contexto, é necessário o entendimento sobre crise dos saberes e como a geografia, por sua 

vez, posiciona-se neste panorama, como tem-se analisado essas mudanças de paradigma, a fim de 

responder estas questões da sociedade. Nesta discussão, este trabalho analisa o papel da 

interdisciplinaridade neste processo. 

Para se entender a interdisciplinaridade no ensino da Geografia, inicialmente deve-se buscar o 

entendimento de seu significado enquanto conceito. Segundo Souza et. al (2015), o termo 

interdisciplinaridade é entendido como o processo de interação recíproca entre várias disciplinas e 

campos do conhecimento. Constitui uma associação das disciplinas, por conta de um projeto ou um 

objeto que lhes sejam comuns. 

Logo, o desenvolvimento de trabalhos interdisciplinares na educação busca a integração das 

disciplinas, unindo vários campos do conhecimento buscando o bem comum e colaborando para a 

construção do conhecimento. 

 
1 Mestrando em Geografia, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus de Aquidauna-CPAQ/UFMS, 
geovandirlordano@gmail.com 
2 Mestrando em Geografia, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus de Aquidauna-CPAQ/UFM, 
rafael.melcher@ufms.br 
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Estes trabalhos, em síntese, devem buscar a integração entre as disciplinas, bem como, dar 

significado e relevância aos conhecimentos empíricos dos estudantes, integrando as vivências da realidade 

social e cultural do espaço geográfico em que estes alunos estão inseridos (SOUZA et. al, 2015). 

Segundo os autores, a interdisciplinaridade é fundamentada da seguinte forma: 

A interdisciplinaridade fundamenta-se na intersubjetividade, presente na comunicação e 
expressão humana, por meio da linguagem, resgatando a possibilidade das novas gerações serem 
educadas numa nova perspectiva. Dessa forma a linguagem não é apenas instrumento, mas um 
laço que nos une ao mundo (SOUZA et. al, 2015, p. 8). 
 

Desse modo, os trabalhos na perspectiva da interdisciplinaridade, buscam entender o todo, não 

se limitando ao saber fragmentado dentro de um determinado campo de visão. Conforme descrito por 

Souza et al (2015), o enfoque interdisciplinar consiste num esforço de busca da visão global da realidade, 

como superação das impressões estáticas, e do hábito fragmentado e simplificado de se pensar. 

Portanto, esta pesquisa justifica-se pela própria importância da interdisciplinaridade ao ensino das 

mais variadas disciplinas, além da crescente necessidade de novas ferramentas e estratégias para a captura 

e manutenção da atenção do alunado. Sobretudo, tratando-se da geografia a qual, por sua própria gênese 

interdisciplinar, é capaz de absorver e fornecer valiosas contribuições ao conhecimento com um todo. 

Logo, partir do entendimento sobre a importância da interdisciplinaridade, este trabalho tem o 

objetivo central de traçar um panorama da abordagem interdisciplinar, sobretudo, no ensino da geografia, 

bem como apresentar algumas possibilidades e as principais limitações encontradas, em experiências 

práticas já publicadas, acerca da interdisciplinaridade no ensino da ciência geográfica. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Este artigo é parte das atividades desenvolvidas na disciplina Seminários de Pesquisa, no Curso 

de Mestrado, do Programa de Pós-Graduação em Geografia, Campus de Aquidauana, da Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul, a qual se desenvolveu no primeiro semestre letivo de 2018. 

Frente ao desafio de buscar na interdisciplinaridade ferramentas para soluções no ensino 

geográfico, opta-se por uma revisão da literatura acerca do tema, da mesma forma em que se buscam 

exemplos de aplicações práticas – reportadas por diversos autores em conjunto com diversas disciplinas 

e em vários níveis do ensino - para elucidar, ao menos em parte, o dilema da abordagem interdisciplinar, 

sobretudo, em vista ao ensino de geografia. 

Sendo assim, a pesquisa é basicamente descritiva, utilizando-se do método qualitativo. Quanto à 

abordagem qualitativa pode-se destacar que os pesquisadores que se utilizam dos métodos qualitativos 

procuram explicar as coisas, sem quantificarem a valores ou trocas simbólicas, nem mesmo submetem-

se a prova dos fatos, pois não possuem valores métricos os dados analisados (SILVEIRA; CÓRDOVA, 

2009, p. 32). 
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 Desta maneira, a pesquisa baseia-se em uma revisão da literatura sob duas vertentes: a primeira 

busca definir a temática abordada, a interdisciplinaridade em si, e de que forma se relaciona com a 

geografia; na segunda buscam-se aplicações práticas de abordagens interdisciplinares em vista ao ensino 

de geografia. Logo, a partir de artigos já publicados sobre projetos interdisciplinares, de suas técnicas e 

ferramentas didático-pedagógicas utilizadas, traçar um panorama de algumas possibilidades e, 

consequentemente, de algumas limitações na abordagem interdisciplinar no ensino geográfico. 

Segundo Silveira e Córdova (2009), a partir da obra de Gil (2007) e Fonseca (2002), existem 

pesquisas que se utilizam unicamente da pesquisa bibliográfica, buscando em referenciais anteriormente 

publicados um conhecimento prévio sobre um problema o qual se procura resposta. Ademais, afirmam 

que a pesquisa bibliográfica é pautada no levantamento de referências sobre determinado assunto, as 

quais já analisadas e publicadas tanto em meios impressos quanto digitais (artigos científicos, sites, livros, 

entre outros).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A interdisciplinaridade e a geografia  

 

A abordagem interdisciplinar vem se tornando valiosa ferramenta aos desafios impostos pelo 

atual momento do ensino da geografia tanto em nível escolar quanto em nível acadêmico e científico. 

Para Santos (2006), atualmente vive-se em um período da revolução técnico-científico-

informacional onde a informação é dinâmica, a expansão técnica é cada vez mais impositiva e a ciência 

busca reformular-se a todo instante. Frente a tal dinamismo, a geografia busca reformular-se em seus 

próprios paradigmas para romper com as limitações pedagógicas inerentes a todas as disciplinas. 

Neste viés, a interdisciplinaridade surge no século XX, na Europa, com o objetivo de romper a 

fragmentação do conhecimento e a especialização da ciência. Conceitualmente, pode ser definida como 

a integração de duas ou mais disciplinas com o objetivo de gerar conhecimento, formulando um saber 

crítico e reflexivo no processo de ensino-aprendizado, é a constante busca da investigação em busca de 

romper o saber meramente disciplinar (SOUZA; RIBEIRO; ALVES, 2014; SANTOS, 2015). 

Logo, a concepção de um conhecimento amplo e voltado à criação da criticidade que estimule o 

indivíduo a buscar a real compreensão do mundo, em todas suas escalas e, consequentemente, seus 

conflitos, possui latente impulso na geografia enquanto uma ciência em permanente reconstrução.   

A interdisciplinaridade está na gênese da geografia, desde surgimento do pensamento geográfico 

já que, para explicar os fenômenos e eventos, a geografia se pôs a interagir com outros campos do 

conhecimento, adentrando em outras áreas (SOUZA; RIBEIRO; ALVES, 2014). 

Corroborando com esta linha de pensamento: “Pode-se afirmar que é na interdisciplinaridade que 

reside a essência da Geografia, na convergência de perspectivas, na relação natureza/sociedade 
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consolidada no espaço geográfico, não dualista, mas sim dialético” (ANASTÁCIO; SILVA; PLÁCIDO, 

2009, p.2). 

Assim, enquanto o mundo científico buscou a divisão e disciplinarização de seu conhecimento, 

suscitando o debate em torno de seu objeto de estudo, a geografia envolveu não só o conhecimento da 

ciência natural e da social, mas também os demais caminhos que estão relacionados a sua gênese enquanto 

ciência, como na contribuição da filosofia (ANASTÁCIO; SILVA; PLÁCIDO, 2009).  

Em outra abordagem para explicar o entendimento de uma predisposição da Geografia com a 

interdisciplinaridade, está apoiada no pensamento do próprio conjunto de conhecimentos a ser integrado, 

como relatado por Costa (2014) que transcreveu a visão de um entrevistado de sua pesquisa. 

[...] a interdisciplinaridade é conseguir juntar a Geografia Física e Humana, [...] quando falo de 
natureza e sociedade como uma coisa junta e não fragmentada. [...] Está aí a interdisciplinaridade 
da Geografia para mim. A integração é da Geografia e com a Geografia (COSTA, 2014, p. 111). 
 

Nesse viés, percebe-se que, talvez, a fragmentação do conhecimento encontre amparo dentro da 

própria geografia, já que a divisão entre geografia física e humana, muitas vezes é facilmente percebida e, 

por muitas vezes, estimulada. Sendo necessário, além do diálogo interdisciplinar da geografia e outras 

ciências, fomentar a unificação da própria geografia. 

Logo: 

É sabido que a ciência chegou ao seu desenvolvimento atual graças ao seu rigor e 
disciplinarização que espartilhou o real. Essa excessiva parcelização e disciplinarização do saber 
científico fazem do cientista, muitas vezes, apenas um especializado em determinada área do 
conhecimento. A solução para resolver este mal não é simplesmente criar novas disciplinas, 
novos conceitos e novas práticas para resolver os problemas produzidos pelas antigas, 
reproduzindo-se o mesmo modelo de cientificidade. É necessário reconhecer que o 
conhecimento é total, que a fragmentação pós-moderna não é disciplinar e sim, temática. Os 
temas são galerias por onde os conhecimentos progridem ao encontro uns dos outros, num 
movimento interdisciplinar (ANASTÁCIO; SILVA e PLÁCIDO, 2009, p. 4).   
 

Os autores ainda afirmam que apesar da difícil tarefa de romper com os modelos tradicionais de 

ensino, torna-se cada vez mais evidente a necessidade de um maior domínio dos diversos conteúdos por 

parte dos professores em todos os níveis de ensino, e que a complexidade do mundo exige o trabalho 

interdisciplinar, o que, segundo os autores, trataria da conversão da forma disciplinar em interdisciplinar, 

“[...] aonde os saberes encontram-se abertos aos diálogos, às práticas cotidianas, renovando a concepção 

que temos de escola [...]” (ANASTÁCIO; SILVA; PLÁCIDO, 2009, p. 5).  

Sobre isto: 

A interdisciplinaridade é uma alternativa inovadora que requer dos seus protagonistas uma 
postura diferente em relação à forma de trabalhar os conteúdos abordados em sala de aula, 
proporcionando aos estudantes a oportunidade de ampliar o conhecimento a partir daquilo que 
ele mesmo ajudou a construir, como o espaço onde ele vive, a sociedade em que está inserido e 
a reflexão enquanto cidadão perante o tema abordado (BOEMEL; CRISTIANO, 2016, p. 55-
56). 
 

Para tal, a institucionalização da interdisciplinaridade no Brasil deu-se a partir da lei de Diretrizes 

e Bases (LDB) n°5.692/71, sendo reforçada pela nova LDB n° 9.394/96 e com os Parâmetros 
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Curriculares Nacionais (PCNs). Manifestando-se em diversos ramos do conhecimento como na arte, 

música, cinema, e na literatura (SANTOS, 2015).  

Deste modo, a geografia, por possuir um caráter amplo no campo analítico, por insurgir sempre 

a abertura a múltiplos olhares e percepções, destaca-se quando se trata de possibilidades na abordagem 

interdisciplinar, contribuindo sempre com a unidade do conhecimento.  

 

Algumas possibilidades da abordagem interdisciplinar no ensino de geografia 

 

Algumas experiências, no âmbito das obras consultadas merecem destaque quando nos referimos 

às práticas interdisciplinares voltadas ao ensino de geografia. Assim, destacam-se algumas possibilidades. 

Na pesquisa de Souza, Alves e Ribeiro (2015) os autores, abordam uma experiência de PIBID 

interdisciplinar no Campus de Pau dos Ferros UFRN, o qual, sob coordenação do Departamento de 

Enfermagem visando o fortalecimento do interesse pela pesquisa científica, buscou a união de 

determinadas áreas no âmbito da Geografia, Letras e Educação Física, voltadas a área da saúde, em vista 

a melhorar a qualidade docente, tornando-o capaz de levar a essência da prática de saúde para o contexto 

escolar.  

Logo, observou-se, sobre o programa, que há uma maior interação entre os alunos em relação 

aos debates reflexivos em relação à interdisciplinaridade, utilizou-se da interdisciplinaridade para tornar 

o graduando capaz interagir de forma interdisciplinar, tornando-se, assim, uma experiência de grande 

valia para o processo de aprendizagem dos futuros docentes. 

A experiência deixa claro que o contato interdisciplinar na vida acadêmica torna o graduando 

aberto às possibilidades que a reflexão interdisciplinar pode agregar em sua vida profissional, buscando a 

compreensão de o professor terá dificuldade em se relacionar com a interdisciplinaridade se esta não fez 

parte de sua formação.   

Já Santos (2015) apresenta a experiência de um curso de extensão realizado no âmbito do Instituto 

Multidisciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), a qual desenvolveu-se no 

Colégio Estadual Engenheiro Arêa Leão (Nova Iguaçu-RJ). 

Sendo assim, buscou-se o trabalho com um olhar interdisciplinar sobre o espaço rural e urbano, 

sobre a cidade e a categoria lugar, por meio da execução de desenhos como forma de representação, com 

alunos do ensino médio. Como resultados das atividades, destaca-se que, no que tange da representação 

do espaço urbano, a grande maioria (85%) dos alunos destacaram elementos (rodovias, prédios), logo, 

após serem indagados, os alunos compartilharam que os elementos fazem parte do entorno da escola e 

de seu lugar de vivência. Já na representação do espaço rural, destaca-se a representação de um rural 

abstrato, utópico e distante da realidade cotidiana dos alunos (SANTOS, 2015). 



 

 
831 

Assim, o autor exalta como que, por meio da arte, a geografia e suas categorias podem ser 

trabalhadas em sala de aula, da mesma forma, o quanto o resultado desta interação tende a revelar sobre 

a percepção dos alunos sobre tais categorias e conceitos. 

Consequentemente, Souza e Souza (2017), apresentam a possibilidade do uso dos cartuns, charges 

e tiras em quadrinhos como um recurso didático interdisciplinar no ensino geográfico. Em uma 

perspectiva que enfoca dois desafios comuns à geografia: a necessidade de materiais didáticos mais 

atrativos e personalizados a realidade do aluno; e o caráter interdisciplinar, já que cartuns, charges e as 

tiras, além do desenho artístico envolvem a própria gramática, já que as figuras de linguagem são 

comumente utilizadas para alcançar o pensar crítico, objetivo comum neste tipo de comunicação. 

Neste viés: 

Como cartuns, charges e tiras em quadrinhos podem ser trabalhados de múltiplas formas, é 
possível unir as disciplinas escolares a partir desse recurso didático abordando diferentes 
conteúdos e habilidades. Essas linguagens podem representar uma mudança frente aos métodos 
tradicionais de ensino que priorizam, sobretudo, a memorização dos conteúdos, negligenciando 
uma reflexão crítica e contextual dos temas trabalhados. Nesse sentido, o seu uso pode permitir 
caminhos para se traçar um trabalho interdisciplinar (SOUZA; SOUZA, 2017, p. 130). 
 

Portanto, seriam poderosas ferramentas capazes de contextualizar e integrar as diversas 

informações por serem, estes recursos, geralmente contextualizados com informações cotidianas. Assim, 

tal didática emerge como ferramenta muito pertinente ao ensino da geografia, já que a observação, 

interpretação e reflexão do espaço geográfico, enquanto um produto histórico e social seria facilmente 

trabalhada. 

         Da mesma maneira, a gramática empregada nestes materiais fornece a compreensão de que 

a interpretação de textos é fundamental para a formação de leitores realmente capazes de interpretar e 

tomarem para si suas próprias conclusões (SOUZA; SOUZA, 2017).  

Assim, geografia e língua portuguesa podem compartilhar o mesmo material didático para 

alcançar o mesmo resultado “[...] transformar os alunos em “leitores do Mundo”, despertando uma visão 

crítica para além do texto, interpretando a realidade que os cerca e as diferentes imagens produzidas pela 

sociedade [...]” (SOUZA; SOUZA, 2017, p. 131). 

Já Silva e Benetti (2015) apresentam uma estratégia interdisciplinar por meio de um tema 

transversal: o meio ambiente. Logo, busca-se a educação ambiental como a temática capaz de relacionar 

os conteúdos das disciplinas de Geografia, Artes, Português e Ciências propondo, assim, a 

interdisciplinaridade como estratégia de ensino-aprendizagem usando, para tal, a educação ambiental 

como ferramenta. Neste contexto, a pesquisa foi desenvolvida com alunos do 6° ano, turma A, do ensino 

fundamental, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Pery da Cunha Gonçalves, localizada no 

município de São Gabriel/RS. 

A proposta conta com um levantamento prévio do conhecimento dos alunos a respeito da 

educação ambiental, meio ambiente, resíduos sólidos, coleta seletiva, água, energia e consumo. Após 

propõe-se a introdução de textos de variadas fontes e disciplinas, a exibição de vídeos, a saída a campo, 
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palestras e entrevistas interdisciplinares, logo, a partir do conhecimento gerado, elabora-se um trabalho 

de conscientização, ou seja, a passagem do conhecimento adquirido pelos alunos para as demais turmas 

da escola. 

Sobre isto, concluem destacando que o trabalho interdisciplinar tornou as aulas mais agradáveis, 

gerando maior interesse dos alunos pela disciplina de geografia, aumento do nível de comprometimento 

dos alunos com as tarefas, tanto em aula, quanto em casa, e a melhor assimilação dos conteúdos 

trabalhados (SILVA; BENETTI, 2015). 

Outra possibilidade apresenta-se em Pena et. al (2015), os autores desenvolveram um projeto que 

busca o trabalho conjunto entre a geografia e a história objetivando o aprendizado de conceitos básicos 

inerentes duas disciplinas, sobretudo à categoria de análise “espaço”. O Projeto intitulado “Geografia e 

História: o bairro que se tem e o bairro que se quer ter” foi desenvolvido com alunos da EJA em uma 

escola municipal do município de Uberlândia-MG. 

Inicialmente, a abordagem do projeto é o trabalho com as disciplinas cada uma em seu respectivo 

horário, separadas, em vista a compreensão do bairro onde a escola encontra-se inserida. Na aula de 

história, busca-se levantar os aspectos históricos da formação do bairro, a ligação dos alunos com o 

desenvolvimento e vivências no local. Já nas aulas de geografia, busca-se o diagnóstico, a partir da 

percepção dos alunos, dos aspectos referentes a dinâmica econômica e territorial, os costumes, as relações 

sociais e as vantagens e desvantagens do lugar. 

Consequentemente, a metodologia avança para discussões em sala de aula sobre a realidade atual 

e pretérita do bairro, e a inserção de mapas e de geotecnologias para situá-lo no contexto local e global. 

O trabalho torna-se único entre as disciplinas quando passa a denotar o sentido de pertencimento dos 

alunos àquela comunidade. Por fim, os autores compreendem que os objetivos do projeto interdisciplinar 

foram atingidos, pois as atividades fomentaram o aprendizado dos conteúdos de Geografia e História, 

possibilitando, assim, a troca de saberes, o diálogo entre os alunos sobre sua realidade, a inserção de 

novas tecnologias, a formação crítica e cidadã dos estudantes da EJA, e, sobretudo, como sujeitos de sua 

própria história (PENA et. al., 2015). 

Logo, percebe-se que são vastas e múltiplas as possibilidades interdisciplinares no ensino da 

geografia, oportunizadas por várias abordagens, combinações, metodologias e contextos a serem 

implementadas - do PIBID à EJA, do trabalho conjunto com a história à língua portuguesa.              

 

Algumas limitações acerca da interdisciplinaridade no ensino da geografia 

 

A prática interdisciplinar tem se consolidado como grande geradora de possibilidades ao ensino 

geográfico em todos os níveis, porém, como toda perspectiva emergente, encontra em alguns entraves a 

sua implantação e consequente consolidação. 
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Sendo assim, Costa (2014) aponta em sua pesquisa alguns fatores que atuariam como limitadores 

à efetiva abordagem interdisciplinar, logo, demonstra a constante preocupação de alguns de seus 

entrevistados quanto aos desdobramentos da aplicação de tal perspectiva na integração curricular para os 

campos profissionais. Da mesma forma, expõe que a tendência de disciplinarização em tudo, bem como 

a criação de hierarquias entre as disciplinas, poderia levar ao sufocamento das demais áreas disciplinares, 

o que, neste contexto, faria a Geografia perder força e sucumbir expondo-se ao risco de se perder como 

campo do conhecimento e, por que não, como ciência. 

Esta ideia se apoia na transcrição das entrevistas de seu trabalho: 

[...] Para a entrevistada, o olhar integrado da Geografia seria “seu potencial e o seu problema” 
(Entrevista, 22/08/2012, 14h00), pois “trabalha com o humano e o natural, suas interações, mas 
não é uma ciência integrada consigo mesma. [...] Ou não temos uma identidade como ciência, 
ou nossa identidade é justamente essa: a fragmentação, a visão interdisciplinar” (COSTA, 2014, 
p. 112). 
 

Sobre isto, Souza, Ribeiro e Alves (2014) apontam que frente as muitas possibilidades quando se 

trata da interdisciplinaridade, as equipes docentes de cada unidade escolar deveriam trabalhar de forma a 

adequarem estas possibilidades a sua realidade cotidiana, a partir da realidade e dificuldade pedagógicas 

compartilhada por suas equipes. Logo, consideram que a interdisciplinaridade não deveria ser uma meta 

imposta por lei, mais sim, “[...] articulação voluntária e coordenada das ações disciplinares orientadas por 

um interesse comum” (SOUZA; RIBEIRO; ALVES, 2014, p.66). 

A imposição legal, neste contexto, atuaria como inibidor da real vocação interdisciplinar, já que 

impulsiona a participação de professores que, por muitas vezes, poderiam nem mesmo acreditar no valor 

de tal abordagem. Ou ainda, sem o devido compromisso com a proposta, fazendo com que parte das 

iniciativas na área seja permeada de projetos meramente burocráticos e superficiais, articulados a pretexto 

de atender a uma legislação. 

Em outra perspectiva, Santos (2015) aponta como barreira ao ensino interdisciplinar a dificuldade 

que os professores tendem a ter frente à necessidade de apropriação de informações e técnicas de outras 

áreas de conhecimento que não pertençam a sua disciplina de domínio. 

Logo, esta dificuldade apresentada por Santos, pode de alguma forma estar vinculada a própria 

formação do professor, já que os docentes tendem a replicar as técnicas e abordagens que os lapidaram 

em seu processo formativo, fortalecendo a ideia de que o ensino interdisciplinar deve ser trabalhado em 

todos os níveis, incluindo a graduação, em vista a formação de profissionais habituados e voltados ao 

enfoque interdisciplinar. 

Corroborando, Silva e Benetti (2015) dizem a mudança de comportamento dos professores para 

que compartilhem seus conhecimentos, sem conflitos, é o grande desafio da interdisciplinaridade. Tratar-

se-ia da mudança de costumes, de enfrentar os desafios, da busca pelo novo, deixar para trás velhos 

hábitos e acomodações. 
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 Além disto, apontam que um dos principais entraves na busca pela prática interdisciplinar é a 

falta de tempo disponível dentro da carga horária do professor para o planejamento destas atividades 

(SILVA; BENETTI, 2015). 

Já Fortunato, Confortin e Silva (2013), ao questionarem-se por que a interdisciplinaridade não 

acontece de maneira efetiva, apontam algumas situações que ainda necessitam ser superadas, como: a 

hierarquização do saber, onde algumas matérias teriam maior poder no processo formativo, muito para 

atender a posições ideológicas, buscando a prioridade e o domínio de uma sobre as outras; a fragmentação 

da e na escola, seria marcada pela distância entre a teoria e a prática real, bem como pela distância entre 

as instituições e a comunidade, um caráter de isolamento; e a falta de diálogo entre os protagonistas da 

escola, gestão, alunos e professores, entre si e com as diferentes disciplinas. 

Assim, pode-se considerar que os desafios ao planejamento, implantação e desenvolvimento de 

atividades que sejam capazes de romper com a rigidez das estruturas disciplinares são proporcionais ao 

grande leque de possibilidades para tal objetivo. Logo, compreendê-los enquanto dificuldades a serem 

superadas é de fundamental importância para que a interdisciplinaridade possa ser cada vez mais uma 

valiosa ferramenta ao ensino da geografia.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao observarem-se as possibilidades e limitações anteriormente apresentadas, constata-se a 

necessidade do avanço nas discussões sobre a real importância da abordagem interdisciplinar no ensino 

de Geografia. Da mesma forma, admitir que no atual momento faz-se necessária a reflexão sobre os 

fenômenos contemporâneos a nível local e global, e de que forma a geografia contribui com seu 

entendimento, sobretudo, frente aos aspectos advindos do uso dos meios tecnológicos e da complexidade 

cada vez maior das relações sociais. Portanto, conclui-se: 

1- Entre as experiências que obtiveram maior êxito na abordagem do trabalho interdisciplinar no 

ensino da geografia, destacam-se as experiências em que a geografia dialoga com disciplinas como a arte, 

educação física, língua portuguesa, história, e até mesmo com a área da saúde. Sempre utilizando a 

perspectiva de abordagem da escala local, da vivência do aluno, de seu cotidiano para fomentar o 

pensamento crítico do espaço e seus conflitos. Trabalhos, em grande parte, em conjunto entre os 

docentes das diferentes áreas, marcadas por temas transversais em busca do conhecimento único e 

reflexivo, utilizando a didática em sala de aula, saída a campo e a utilização de recursos tecnológicos e 

geotecnológicos (fotografia, mapas e softwares). 

2 -  Já quantos as dificuldades e limitações a tal proposta, pode-se destacar a resiliência de parte 

dos educadores em dois sentidos: primeiro em compartilhar seus conhecimentos aos profissionais de 

outras áreas e também na perspectiva da possibilidade destes não serem flexíveis a apropriação dos 

conteúdos de outras disciplinas; segundo, da cultura de sobreposição de algumas disciplinas em 
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detrimento das outras, como que em um conflito por espaço, por uma hierarquização do conhecimento, 

de um saber absoluto e de maior “importância”. 

3 - As possibilidades ainda apresentam-se maiores que as limitações: Ainda que de forma 

incipiente, tem-se a percepção de que a geografia, enquanto ciência em constante reconstrução em seus 

próprios paradigmas (ou até mesmo para livrar-se deles), tende a ser a área de conhecimento mais propícia 

e, de certa forma, propensa ao debate interdisciplinar, de tal forma que não cabe aos geógrafos, 

educadores ou não, a tentativa de refutar ou abdicar das oportunidades advindas da interdisciplinaridade. 

4 – Em uma reflexão hipotética nesta conclusão, destaca-se que outro fator a ser considerado na 

interdisciplinaridade, é a própria estrutura educacional, as quais, podem, por vezes, ser imprópria para 

adaptar-se às didáticas interdisciplinares. Ressalta-se, neste sentido, que grande parte das propostas na 

área, versam sobre trabalhos amparados em recursos tecnológicos, geotecnológicos, mídias variadas, 

laboratórios, e saídas a campo. Assim, tem-se que de maneira geral as estruturas educacionais públicas no 

País podem não demandar de estrutura física e material necessárias ao desenvolvimento das atividades, 

corroborando, assim, com a necessidade dos docentes aliarem a oportunidade de desenvolver didáticas 

diferenciadas com a criatividade para fazê-la de maneira viável e produtiva. 

Portanto, expõe-se em uma reflexão derradeira, que este trabalho não possui caráter exaustivo 

sobre o tema, ao contrário, busca trazer algumas concepções relativamente iniciais da 

interdisciplinaridade no ensino de geografia. Logo, emerge a importância de futuras pesquisas sobre a 

temática, na perspectiva de uma abordagem que mostra-se cada vez mais relevante ao ensino de geografia. 
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A GEOGRAFIA NA ATUAL BASE 
NACIONAL CURRICULAR COMUM: DE 

DISCIPLINA A ÁREA DO CONHECIMENTO 
 

 

Carolina Zundt Correa1 
 
 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo se debruça na pesquisa sobre qual será o impacto da nova Base Nacional 

Curricular Comum sobre a educação, em especial para a disciplina de Geografia.  A nova proposta 

Curricular começou a ser elaborada pelo MEC (Ministério da Educação), ainda no governo de Dilma 

Rousseff, organizados pelo chamado Movimento pela Base, com cobertura e financiamento da Fundação 

Lemann2. Porém ela só foi reformulada e colocada em prática no governo Michel Temer, com aprovação 

para o ensino fundamental no dia 15 de dezembro de 2017 e está prevista para ser implementada no 

início dos anos de 2019 atingindo todo o país até o ano de 2021.  

A nova proposta já teve sua experiência no governo do estado de São Paulo, junto com a 

Fundação Vanzolini, no projeto São Paulo faz escola.  Que teve como principais características a 

implementação de sistema apostilado, fonte curricular que prioriza as competências e habilidades, ao invés 

dos conteúdos disciplinares, e na complementação das avaliações externas Sistema de Avaliação de 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP). O que prevalece nesse sistema são os índices e 

as metas propostas pelo governo.  

Sem quaisquer consulta popular, ou aprovação da população, a nova base trará um grande 

impacto para o processo de ensino escolar. Principalmente por seu caráter generalista na retirada de 

disciplinas e ou reformulação das áreas de conhecimento, para áreas de mesmo interesse. 

Desconsiderando, por exemplo, a epistemologia de cada ramo da disciplina escolar que se debruça no 

conhecimento científico, como no caso da Geografia.  

Para Freitas, 2018, p. 2: 

 
Como dizíamos, a existência de uma base, não incomoda. Deve haver uma BNCC que seja 
referência para o país, produto de sua visão de nação diversa, no qual se parte de uma discussão 
sobre o que entendemos por ser uma “boa educação”. Isso é muito diferente de fazer um 
“catálogo” de competências e habilidades, como se pode ver na versão III. Mais ainda, é muito 
diferente de inserir a BNCC em uma política gerencialista que está sendo construída pelo MEC 
para criar uma malha de controle sobre as escolas que, como se sabe pela experiência de outros 
países, leva à privatização. 

 
1 Mestre em Educação, pela UEL, carolzuncorrea@gmail.com 
2  Lemann (...) 

mailto:carolzuncorrea@gmail.com
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Para ter um respaldo científico, trataremos no artigo a importância que as disciplinas escolares, 

com suas especificidades, cumprem na educação escolar hoje. Entendendo que na sociedade atual a escola 

é o local responsável por passar os conhecimentos constituídos historicamente na humanidade. 

O trabalho do professor, por exemplo, tem dentro da escola papel primordial na representatividade 

dos vários ramos dos conhecimentos elaborados que serão passados de geração á geração. Desta forma 

entender a educação escolar como principal meio de transmissão de conhecimento nos levará entender 

a importância que cada disciplina escolar cumpre na constituição e na formação dos seres humanos 

críticos, autônomos e não passivos de sua história.  

A Geografia como componente do processo educativo é um dos ramos científicos acumulados e 

sistematizados historicamente que constitui a realidade social e econômica na atual sociedade. Enquanto 

processo educativo, ela é indispensável no processo de formação humana.  

Para propor uma possível análise crítica tanto ao modelo escolar quanto na proposição ao 

paradigma da nova proposta curricular(BNCC), trataremos aqui da educação como paradigma curricular, 

não apenas como um recorte documental do documento da BNCC mas trataremos da importância da 

estruturação do objeto de estudo da Geografia, enquanto disciplina escolar, e os problemas de integrá-la 

a área de humanidades de forma genérica. Analisando assim o conteúdo geográfico da BNCC de forma 

ampla levando em consideração todos os quesitos educacionais.  

 

O OBJETO DE ESTUDO DA GEOGRAFIA PARA UMA PROPOSTA CURRICULAR.  

A partir dos conhecimentos de Freitas, 2017, partiremos do pressuposto que o principal problema 

da nova Base Nacional Curricular Comum, não é a proposta de um currículo nacional que procure 

atender as necessidades gerais da sociedade, mas está na criação de generalidades para o processo de 

privatização do ensino escolar.  Traremos aqui as reflexões de autores responsáveis por traçar um 

histórico educacional e sua relação com o processo escolar, curricular na sociedade atual e qual a 

importância de uma educação histórica, crítica, científica, democrática pública e de qualidade, para 

atender as demandas sociais.  

De acordo com Saviani (2011, p. 80) antes da escola o homem agia sobre a natureza coletivamente 

e a educação coincidia com o próprio ato de existir e agir com o trabalho. O ato de viver era o ato de se 

tornar homem, de se educar. Para que fosse possível nas sociedades primitivas, por exemplo, a 

socialização do saber era necessário apenas a intervenção direta da geração mais velha à mais jovem no 

mundo do trabalho e com a participação cotidiana das crianças na vida adulta. Nessa fase os homens 

apropriavam-se coletivamente dos meios de subsistência caracterizada como “modo de produção 

comunal”, pois os meios de produção eram algo comum a todos. 

Este quadro social torna-se ineficaz e insuficiente quando o processo de socialização direta das 

novas gerações nas células primárias de convivência passa a cada dia a ser mais escassa. Essa 
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transformação no processo educativo será mais evidente após a revolução industrial e burguesa, dada a 

nova carga horário de trabalho a uma parcela da sociedade, e as novas formas de produção do capital.  

A aceleração do desenvolvimento histórico das comunidades humanas, bem como a segmentação 

das estruturas e a diversificação das funções de vida em sociedade, cada dia mais povoadas e complexas, 

fazem surgir novas formas de produção e uma parcialização cada vez maior entre os ramos dos saberes.  

Temporalmente a escola se torna a o lugar da socialização do saber, “[...] a escola veio assumir no 

campo pedagógico papel equivalente ao assumido pelo capital na esfera econômica.” (SAVIANI, 2012, 

p. 131).  

Para Gómez (1998, p. 13) uma forma de suprir as deficiências educacionais das sociedades 

primárias surge ao longo da história com novas formas de socialização secundária do saber, como 

exemplo, as “que conduziram aos sistemas de escolarização obrigatória para todas as camadas da 

população nas sociedades industriais contemporâneas”. O conhecimento sistemático então, e a expressão 

letrada (escrita) generalizam-se dadas as condições de vida na cidade. E é nessa situação que nos 

encontramos hoje. 

Partindo dessa análise, as escolas na atualidade configuram o processo de assimilação do saber 

produzido pela humanidade. Internamente aplicadas pelas disciplinas. Nas análises de Saviani (2003) o 

exame da estrutura do saber ensinado constitui-se na epistemologia escolar que inclui os principais 

conceitos de uma dada disciplina, as relações de leis e teorias e as retificações sucessivas ocorridas 

historicamente sob esses conceitos. 

Por esse motivo, de acordo com as análises, as disciplinas escolares encontram (ou devem 

encontrar) seus fundamentos nas teorias científicas. E para Saviani (2011) a escola deve organizar suas 

atividades básicas a partir destes conhecimentos, o que caracteriza o currículo da escola elementar, 

estruturado a partir do saber sistematizado (ciência). 

A ciência, por sua vez, percorre caminhos diferentes em busca da comprovação de suas verdades 

e várias são as concepções que agrupam em campos ou ramos determinados. (MENDONÇA, 1997, p. 

14). 

Ainda assim, Milton Santos (1988, p. 116) analisa que cada ciência para se caracterizar como ramo 

científico, possui um objeto de estudo. Em sua obra o autor verificou que esse objeto deve ser descrito 

para organizar a visão nuclear do todo.  

Esse núcleo organizativo que seria o objeto, teria então características “imutáveis” e que seria 

responsável por orientar uma disciplina científica. Para Santos, qualquer saber humano é condição para 

a constituição fundamental de uma “sociedade total”. Mesmo considerando uma sociedade global, cada 

ciência deve se ocupar de um aspecto social que leva consigo o princípio de unidade de ciência.  

 
O fato de essa realidade total, que é a sociedade, não se apresentar a cada um de nós, 
em cada momento e em cada lugar, senão sob um ou alguns dos seus aspectos, justifica 
a existência de disciplinas particulares. (SANTOS, 1986, p. 115). 
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A partir desta constatação, podemos aferir que há um objeto específico de estudo para cada área 

ou ramo do conhecimento científico. Sem a delimitação do objeto de estudo da área da ciência em 

particular, podemos cair no perigo de estender as análises à esfera do infinito. E a ciência deixa de cumprir 

o seu papel.  

Para que esse conhecimento cientifico tenha uma caráter mais compreensivo, esclarece-se o 

objeto, e com ele se elenca categorias e formas analíticas que mudam o ângulo e a significação desse 

objeto. Esses elementos serão responsáveis pelo funcionamento e evolução dessa ciência. Da mesma 

forma, devemos entender que as categorias não se restringem ao objeto, assim como o objeto não se 

restringe às categorias, pois os objetivos a serem mapeados pelas categorias e os objetivos descritos pelo 

objeto são estritamente diferentes (SANTOS, 1986). 

Na correlação disciplina escolar/disciplina científica é preciso considerar a peculiaridade da 

primeira enquanto organização dos conhecimentos para fins de ensino, e a ciência como seu aporte 

seguro.Toda disciplina escolar tem como base uma disciplina cientifica. Mas para que essa disciplina 

cientifica esteja contemplada na educação escolar, é necessário então uma transmutação da ciência para 

a escolar, que é feita por meio de uma Currículo.  

O ensino, portanto, passaria a seguir um plano “rígido”, compreendendo as áreas de estudo a que 

se dedicaria cada professor (ou regente) e as normas de conduta do aluno, cuja promoção de um nível a 

outro do curso dependeria dos progressos nos estudos e do cumprimento das normas estabelecidas, e 

cuja vida estudantil estaria sob a supervisão do professor. “E o currículo, representando todo esse 

conjunto, era o nome dado ao certificado de conclusão do curso, com a avaliação dos resultados de cada 

estudante” (HAMILTON apud SAVIANI, 1998, p. 21). 

A Geografia, no entanto, aparecerá como parte do conhecimento escolar, com objeto próprio 

(uma vez que se desmembrou como ciência única e peculiar em detrimento aos outros ramos do Saber), 

e constituinte do currículo escolar no Brasil em meados de 1880, com o objetivo de instituir 

conhecimento a uma camada da elite brasileira.  

De acordo com Ferreira, 2018,p. 117,  

 
A centralidade do discurso geográfico no Brasil desde início do século XIX se deu 
mediante as possibilidades de interação entre as peculiaridades do espaço escolar e as 
mudanças sociais sofridas ao longo dos anos. Para compreender melhor essa interação, 
tem-se por base o momento (final do século XIX e início do XX) em que surgem 
debates mais veementes sobre a necessidade de unir o ensino da Geografia escolar e a 
construção do nosso país enquanto nação, tendo a discussão do currículo e a busca por 
novas metodologias para tornar a Geografia mais moderna. 

 
Nas palavras de Saviani (2011) esta visão de currículo seria uma forma de representação da cultura 

social geral para o cotidiano escolar. Pois é no cotidiano escolar que a seleção dos conhecimentos eleitos 

pela humanidade como “clássicos”, serão transmitidos. Ou seja, o currículo seria responsável por orientar 
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as disciplinas escolares com os conhecimentos sociais e científicos, tornando os indivíduos à imagem que 

a cultura estabelece para seus membros. 

A partir daqui podemos entender que o problema em geral não é a formação de um currículo, 

pois o mesmo se apropria do conhecimento científico, buscando nele o núcleo da ciência para 

transformá-la em disciplina escolar. O problema está na contradição inerente a essa formação.  

O que acaba por acontecer é que como a educação escolar surge a partir dos ideários burgueses, 

os mesmos podem estar inseridos nas disciplinas por meio dos currículos, possuindo principal função de 

neutralizar as pressões populares para que não se avance um poder verdadeiramente emancipador do ser 

humano.  

De acordo com Saviani (2011, p. 86) a forma de currículo disposto a serviço aos ideários 

burgueses tem por foco controlar os trabalhadores com os conteúdos relevantes ao universo das classes 

dominantes, e em “pequenas doses” (sem profundidade e/ou relevância crítica) diluindo-se sutilmente 

na “veia histórica”.  

 
[...] Isso ocorre porque a verdade histórica evidencia a necessidade das transformações, 
as quais, para a classe dominante - uma vez consolidada no poder - não são 
interessantes; ela tem interesse na perpetuação da ordem existente (SAVIANI, 2011, p. 
86). 
 

Ao mesmo tempo que o Currículo pode emancipar o ser humano por ser responsável em fazer o 

canal de transmissão do conhecimento, o currículo hoje passa por grave problema social. Esse estado de 

coisas exige significativamente uma visão crítica da educação (e consequentemente da pedagogia, do 

mesmo modo) para superar esses antagonismos sociais. 

 
Com efeito, a pedagogia crítica implica a clareza dos determinantes sociais da educação, 
a compreensão do grau em que as contradições da sociedade marcam a educação e, 
conseqüentemente, como o educador deve posicionar-se diante dessas contradições e 
desenredar a educação das visões ambíguas, para perceber claramente qual é a direção 
que cabe imprimir à questão educacional. (SAVIANI, 2011, p. 87). 

 
Ao verificarmos que cada área do conhecimento científico se desenvolveu com elementos tão 

singulares (da análise, da empiria à reflexão), podemos auferir o sustento de um cenário de racionalidade 

e a defesa pela especificidade destes saberes. Para ir além de um currículo controlado por empresas e 

ideários que possam atender apenas a vontade da parcela dominante da sociedade, precisaríamos ter na 

educação escolar, primordialmente no Brasil, um objetivo claro da importância de cada disciplina na sua 

plenitude por ofertar as bases do conhecimento construído pela humanidade ao longo dos anos. E isso 

permitiria a amplitude educativa na formação humana e social para toda a população de maneira 

emancipatória.  

Essa compreensão é o primeiro passo para entender que a Nova Base Nacional Curricular 

Comum, não atende de maneira ampla as aspirações de uma educação voltada para a formação de seres 

humanos plenos, detentores do conhecimento científico. E nem se preocupa com a formação profissional 
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para a classe trabalhadora. A nova proposta é um apanhado superficial dos conteúdos, para tecnicizar a 

educação entregá-la nas mãos de empresas que não são voltadas para o ramo educativo e ao mesmo 

tempo manter uma parcela da sociedade excluída do processo produtivo.  

 

Como fica o objeto da Geografia para a BNCC? 

Uma vez entendido que os processos educativos e curriculares, estão estritamente atrelados a 

produção científica que por sua vez está atrelada ao modo de produção econômica da sociedade atual, 

teremos um aporte para entender qual papel está cumprindo a nova Base Nacional Curricular Comum 

para a Geografia.  

Com a mudança estrutural econômica e política que impulsionou a crise mundial de 2008, e a 

alteração do governo de 2016 no Brasil, as primeiras modificação sociais que ocorreram foi a entrega do 

MEC (Ministério da Educação), à coligações neoliberais, com teses da reforma empresarial da educação 

em sua forma mais radical.  

De acordo com Freitas (2018), a reestruturação da BNCC até chegar a sua versão final, foi toda 

organizada aos novos setores responsáveis por atender seus interesses políticos e econômicos e a de 

grupos ligados a eles, como a Fundação Lemann.  

 
No Brasil o suporte à BNCC está sendo dado por um grupo de tecnocratas e 
especialistas (alguns bem intencionados), organizados no Movimento pela Base, 
financiado pela Fundação Lemann. Há algum tempo, a Fundação Lemann vem se 
aproximando do Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED) e da 
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) criando uma 
espinha dorsal que, alinhada com o MEC, cujo atual ministro foi do CONSED, 
constituem uma máquina de indução para a aprovação e implementação da BNCC. 
Como resultado, construíram uma proposta disforme e agora estão em busca do 
magistério para que ele a adote. (FREITAS, 2018, P.1) 
 

O Laboratório da nova proposta aconteceu com a parceria público-privada no governo do estado 

de São Paulo, por meio da Fundação Vanzolini, no projeto “São Paulo Faz Escola”, que instituiu as 

famigeradas “apostilas” como método para controlar milimetricamente a ação dos professores em sala 

de aula.  

 
O programa São Paulo faz Escola foi criado em 2007 e trata-se da implantação de um 
currículo único para todas as mais de 5.000 escolas da rede pública estadual. Com o 
programa, todos os alunos da rede estadual recebem o mesmo material didático e 
seguem o mesmo plano de aula”. (Secretaria Estadual da Educação de São Paulo 
(SEE/SP). 
 

O objetivo desse material foi de pressionar os docentes com o auxílio de um corpo de 

funcionários (coordenadores, diretores de ensino, diretores de escola etc.). O instrumento usado para 

controlar e apertar os professores é um catálogo de “habilidades” e “competências”, distribuídos pelos 
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anos escolares, com metas dificilmente alcançadas, dadas as heterogeneidades de alunos e das 

comunidades escolares. Para Neira, 2011, p. 23:  

 
A um possível conhecimento superficial dos conteúdos a serem ensinados, some-se o 
fato de que o rol apresentado pouco dialoga com as atuais demandas sociais que exigem 
currículos sensíveis à diversidade cultural e comprometidos com a formação de 
identidades democráticas. 

 
Para o autor, as competências e habilidades desenvolvidas por meio dos conteúdos relacionados 

são responsáveis por agregar “[...] significados e sentidos pertencentes aos grupos dominantes e veiculam 

representações hegemônicas de mundo, reduzindo o espaço para a manifestação de outras concepções”. 

(NEIRA, 2011, p. 26) 

Ainda nas palavras de Neira, por esse motivo, o professor acaba por se posicionar como 

instrumento mecânico de transmissão do conhecimento, estritamente superficial, com pouca tradição e 

sem qualquer espaço para a crítica ou para o reconhecimento dos seus saberes.  

A proposta curricular do projeto São Paulo faz escola está inteiramente ligado aos novos conteúdos 

da BNCC. Que por sua vez, pretende retirar disciplinas como a filosofia, unificar as disciplinas por áreas 

(Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Matemática) e apenas português e matemática 

estarão como componentes curriculares (disciplinas).  

 
Neste processo, a educação infantil foi escolarizada (com a definição de objetivos em 
três faixas de idade e agora com a redução da idade limite para alfabetização), 
introduziram-se habilidades sócio-emocionais, além de outras iniciativas mais internas 
à constituição dos conhecimentos. Claro, na revisão de português final, encontraram 
alguns termos redundantes como “gênero” e “orientação sexual” e os retiraram[…] 
(FREITAS, 2018, p.1) 
 

A BNCC, então, se organizará por meio de habilidades a serem desenvolvidas em cada área do 

conhecimento, referendando as ações de maneira interdisciplinar, como diz o documento:  

 
Decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e 
fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias mais 
dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem 
(BNCC, 2016, p.16) 

No caso da Geografia, ela será mais uma disciplina generalista. Primeiro por perder seu caráter 

único enquanto disciplina e estar na área das ciências humanas, numa junção entre história, Geografia, 

sociologia e filosofia. Depois por perder sua autenticidade no quesito nuclear de seu objeto, uma vez que 

serão atendidos majoritariamente o conhecimento interdisciplinar (e também superficialmente) o vivido 

do aluno. Como podemos ver nos trechos da BNCC abaixo: 

 
Na análise geográfica, os espaços percebidos, concebidos e vividos não são lineares. 
Portanto, é necessário romper com essa concepção para possibilitar uma leitura geo-
histórica dos fatos e uma análise com abordagens históricas, sociológicas e espaciais 
(geográficas) simultâneas. Retomar o sentido dos espaços percebidos, concebidos e 
vividos nos permite reconhecer os objetos, os fenômenos e os lugares distribuídos no 
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território e compreender os diferentes olhares para os arranjos desses objetos nos 
planos espaciais. (BNCC, 2016, p.351) 
 

O novo currículo, elenca em seu texto, o objeto da Geografia e suas categorias de maneira 

consubstanciada. A forma como esse objeto será trabalhado em sala de aula se distancia 

consideravelmente de uma proposta de cunho científico e sistematizado colocando a Geografia em um 

emaranhado de significações.  

 
A proposta apresentada silencia sobre o debate em torno do objeto de estudo da Ciência 
Geográfica (espaço geográfico, espaço social, organização espacial e produção do 
espaço). No texto, há uma clara escolha de perspectiva teórico-metodológica a partir de 
uma categoria/conceito-lugar, para definir o processo formativo (o sujeito e o mundo, 
o lugar e o mundo, as linguagens e o mundo, as responsabilidades e o mundo). Torna-
se evidente a forma simplista e reducionista ao propor dimensões formativas e, por 
consequência, os objetivos de aprendizagem no componente curricular Geografia. 
(LIMA, e col. 2016, p.164). 

 

Ainda de acordo com Lima e col., 2016 o texto apresenta muitas incoerências e fragilidades que 

precisam ser compreendidas, que justificam a precisão de ponderar a inconformidade das formulações 

apresentadas quanto às conformações e aos objetivos de aprendizagens. 

Ao ler o documento poderíamos até ficar com as impressões de que seria uma nova proposta de 

ensino diferenciada, tendo em vista a situação atual da educação escolar que não contempla de maneira 

eficaz as acepções de ensino para a população brasileira. Porém essa mudança e esse caráter novo, não será 

a solução para uma educação de qualidade, uma vez que o financiamento e as estruturas físicas da escola 

serão inferiores do que já possuem.  

Os documentos apenas pretendem retirar o que resta de democrático no ensino escolar, a 

experiência do professor e sua formação cientifica, e o foco ensino aprendizagem de uma sociabilização 

do saber para o conhecimento humano. Por esse motivo o currículo traz, para a Geografia um apanhado 

de justificativas, que não competem mais a realidade das escolas, para impor um modelo leviano em 

relação ao ensino de geográfico, como contem no documetno:  

 
Para isso, é preciso superar a aprendizagem com base apenas na descrição de 
informações e fatos do dia a dia, cujo significado restringe-se apenas ao contexto 
imediato da vida dos sujeitos. A ultrapassagem dessa condição meramente descritiva 
exige o domínio de conceitos e generalizações. Estes permitem novas formas de ver o 
mundo e de compreender, de maneira ampla e crítica, as múltiplas relações que 
conformam a realidade, de acordo com o aprendizado do conhecimento da ciência 
geográfica.( BNCC, 2016, p. 359) 
 

Assim o Currículo vai elencar algumas categorias em unidades temáticas onde prevalecerá as 

habilidades que os alunos deverão apresentar e não o conteúdo que a Geografia traz consigo.  

O que na verdade parece contemplar a ciência geográfica em todos os seus aspectos, a mudança 

curricular, vai abrir brechas para as mais variadas abordagens. Em um mesclado de categorias geográficas 

e de outras abordagens que não sejam especificamente o objeto da Geografia.   
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A intenção de melhorar a educação só seria possível, se bem definido o conteúdo disciplinar para 

que o professor tenha domínio sobre esse assunto em sala de aula e possa lidar com o processo ensino-

aprendizado na prática, com estratégias e no enfrentamento de situações desafiadoras que só a experiência 

profissional pode lhe garantir. Quando esse objetivo é atender apenas os interesses apenas de uma classe 

especificada sociedade, que no caso o empresariado nacional e internacional, a educação se torna algo 

mercantilizado, e sua função passa a ser cumprir metas e procedimentos que podem até mascarar o 

resultado real do processo educativo como nos coloca Lima, e col.,  2016, p.164 : 

 
A Constituição, como estratégia demarcatória do padrão curricular escolar nacional no 
contexto neoliberal de mercantilização da educação pública brasileira, reforça a 
padronização de processos de avaliação com vistas a atingir metas quantitativas através 
do instrumental das avaliações internas e externas – a exemplo do Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), Prova Brasil e Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM), Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) e 
Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE).  
 

Outro fator que faz da BNCC, apenas um aporte mercantil é a contradição do texto, por mais 

que contenha intenções de respeitar as diferenças dos alunos em seus espaços vividos, e a liberdade de 

organização das atividades pedagógicas por parte do professor, essa articulação é completamente é 

enganosa quando se pensa em um currículo único e nacional enquadrado em apostilas e por avaliações 

externas.  Assim como foi feito e amplamente discutido no estado de São Paulo com o projeto “São 

Paulo faz escola”, Neira, 2008, p. 25, nos coloca:  

 
É difícil acreditar que um currículo uniforme (FORMOSINHO,2007) possa dialogar 
com uma população tão diversificada. TORRES SANTOMÉ (2011) nos incita a 
reconhecer que, nos sistemas educacionais atuais, um grande número de alunos não se 
sente reconhecido porque sua origem sociocultural não é contemplada nos conteúdos 
obrigatórios ensinados, ou porque suas culturas são apresentadas como triviais. 
 

O objetivo geral dessa nova Base, não é o de ampliar e democratizar o ensino, a prórpia Geografia 

será nesse processo: 

 

[...] ciência e disciplina escolar, está exposta de modo simplório e não é considerada como 
sendo capaz de contribuir com a formação do educando como um sujeito que aprende-
ensina, desenvolve o pensamento crítico e assume uma postura ativa e propositiva no 
contexto socioespacial, que na contemporaneidade é densamente marcado pelas 
dinâmicas que caracterizam o sistema do capital. A importância da Geografia no seu 
campo de atuação e no currículo escolar, apresentada de modo consistente para a 
formação humana, contrapõe-se ao que o texto aponta como necessária ao saber 
localizar-se, situar-se e orientar-se no mundo, numa perspectiva meramente 
contemplativa. (LIMA, e col. 2016, p.166 ). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não é mais possível a socialização do saber que contemple todas as áreas do conhecimento, nem 

é possível o ato de existir e agir apenas com o trabalho. O que um dia apenas o ato de viver era o ato de 

se tornar homem, de se educar. Hoje é preciso que a escola seja o espaço primordial das concepções 

educativas, exercendo papel na manutenção da existência humana, por meio das disciplinas escolares, 

Saviani (2003), por este motivo é de extrema importância que os professores tenham domínio do objeto 

de estudo de sua área de atuação a fim de alcançar um compromisso político capaz de ultrapassar as 

aparências e distorções favorecendo o processo educativo de forma plena. 

Para que o professor cumpra seu papel entre mediador educacional em sala de aula é necessário 

que o mesmo tenha o domínio do conteúdo científico da sua disciplina de forma que possa transmitir 

consigo o que a sociedade ao longo dos séculos elegeu como primordial para o processo de produção 

econômica e formação humana.  Por esse motivo o currículo se configura o melhor aporte para a eleição 

das disciplinas e democratização do conhecimento. Mas sua conformação no capitalismo é contraditória, 

ao mesmo tempo que o currículo tem o papel de instrumentalizar o trabalho do professor mediador do 

conhecimento escolar, ele pode cumprir papel de controlar o conhecimento.  

A atual BNCC abre brechas para que as disciplinas se tornem uniformes e difusas no sentido mais 

amplo, ocorrendo uma inversão de papéis.  

Ao invés da escola ser um espaço amplo de socialização e assimilação dos saberes ela será apenas 

um ambiente tecnicista que não conseguirá contemplar as necessidades de uma formação humana plena, 

crítica e democrática, pois não permitirá que os alunos tenham acesso ao conhecimento já produzidos 

pela humanidade.  

Os professores ficarão apenas focados em treinar os alunos para as provas externas, engessado 

em sistema apostilado, pois as áreas do conhecimento serão um mesclado de disciplinas, tornando a 

escola espaço excludente e elitista e própria a privatização. Nas acepções de Freitas, 2018, p. 1 

 
Um dos pontos fracos das políticas públicas neoliberais que estão sendo aplicadas pelo 
MEC é que elas encantam à primeira vista com suas lógicas de senso comum, mas não 
se sustentam ao longo do tempo, principalmente quando os primeiros resultados 
começam a aparecer (ou a não aparecer). É o caso típico destas políticas nos Estados 
Unidos onde elas estão constantemente empacando. Mas a reforma empresarial da 
educação tem sua própria lógica movida a fé (e mercado) e não pode abrir mão de suas 
receitas, nem quando caminha em direção ao precipício. O problema é que existem 
gerações de jovens sendo atingidas por políticas que gerarão mais décadas perdidas.  
 

Para Freitas, esse mesmo modelo implementado nos Estados Unidos, não foi uma medida 

obrigatória e no Brasil a pressa em passar o financiamento público para a iniciativa privada, fez com que 

a medida fosse aprovada sem qualquer consulta popular.  

 
Note que nem nos Estados Unidos a base nacional comum (Common Core) foi 
implantada obrigatoriamente. Lá, o governo federal teve, pelo menos, que fazer algum 
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esforço para que houvesse a adoção pelos estados. Mas no Brasil, resolveram pular esta 
parte e acelerar. Portanto, aqui ela é obrigatória e por pouco o próprio conteúdo da 
BNCC não virou lei no Congresso. Mas, como dizem, quanto mais alta a árvore, maior 
é o tombo. (FREITA, 2017, P. 3) 
 

Com efeito, a pedagogia crítica implica a clareza dos determinantes sociais da educação, a 

compreensão do grau em que as contradições da sociedade marcam a educação e, conseqüentemente, 

como o educador deve posicionar-se diante dessas contradições e desenredar a educação das visões 

ambíguas, para perceber claramente qual é a direção que cabe imprimir à questão educacional. E superar 

os desafios em sala de aula, e as políticas que norteiam a prática educacional. (SAVIANI, 2011, p. 87). 

Essa proposta poderá nortear o questionamentos sobre qual rumo a educação está tomando 

atualmente no nosso país, entendemos a proposta de um currículo voltado à formação humana plena, a 

forma como se organizará uma sociedade onde ciência e trabalho devem ser constituintes da rotina 

formativa de todos os indivíduos. 

Para Lima, Oliveira, Silva, Santos, Damasceno, Barbosa, Portela e Silva, Considerando o objetivo 

da Geografia nesse papel, essa mesma tem relação direta com o componente curriculares. Por esse motivo 

é necessário antes de mais nada, uma discussão ampla sobre a Geografia que concebemos para os espaços 

escolares, desde a educação básica até a educação superior, destacando o papel da pesquisa, da extensão 

e do ensino como princípios basilares da produção do conhecimento. É nosso dever reivindicar uma 

construção que considere a complexidade do conhecimento geográfico não só na perspectiva dos 

conteúdos, mas também das metodologias de ensino-aprendizagem e da formação inicial e continuada 

dos educadores que favoreça a garantia do direito à educação de qualidade. 
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INTRODUÇÃO 

Na busca por se trabalhar conceitos e temáticas relacionadas às questões socioambientais e os 

aspectos físicos (relevo, hidrografia, solos) da paisagem no ensino da ciência geográfica, existem muitas 

problemáticas que se sobressaem, este é um fator que direta e indiretamente dificulta o processo de 

ensino-aprendizagem destes conteúdos por parte dos docentes e educandos. Entre estas problemáticas 

podem ser destacadas: a dificuldade de constituição de uma percepção espacial pelos educandos de 

conceitos abstratos e de conteúdos e atrelados em especial a geomorfologia e a hidrografia; o árduo 

processo de compreensão e visualização por parte dos educandos de elementos e estruturas do relevo, 

paisagem, e da rede hidrográfica entre outros aspectos físicos da paisagem que encontram-se 

materializados em seu espaço de práticas sociais do dia a dia e também a dificuldade por parte dos 

docentes e educandos de correlacionarem e analisar as interações entre os aspectos do relevo e hidrografia  

e os processos humanos como a urbanização e as atividades econômicas. 

A geomorfologia por exemplo, apresenta-se enquanto de essencial importância no ensino básico, 

pois esta é responsável por um estudo mais aprofundado das formas de relevo e da interação deste com 

os elementos, componentes e processos da sociedade. O relevo por sua vez é um dos principais agentes 

que determinam a infraestrutura das cidades, como por exemplo o traçado das ruas e da malha urbana, 

entre outros exemplos, sendo desta forma muito importante que a aplicação e reflexão sobre estes 

conteúdos de forma clara mantenha-se em constante diálogo com a realidade e o cotidiano dos 

educandos, para que estes possam observar, pensar e se questionar sobre como os aspectos da 
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mailto:luana.sanches76@gmail.com


 

 
850 

geomorfologia fazem-se presentes à sua volta (SILVA; SANTOS, 2018). Florenzano (2008) ainda nos 

aponta que: 

Dependendo de suas características o relevo favorece ou dificulta a ocupação dos 
ambientes terrestres pelo homem. De um lado ele pode ser um obstáculo (ou barreira) 
ao uso da terra (rural e urbano) e dificultar, além de encarecer, a construção de grandes 
obras de engenharia (estradas, aeroportos, hidroelétricas etc.). Por outro lado, o relevo 
e os rios podem servir de limites (fronteiras) políticos entre municípios, estados e países, 
e ter um grande valor cênico para a exploração do turismo, e estratégico para fins 

militares em situações de guerra (FLORENZANO, 2008, p. 11). 

Por sua vez o estudo, compreensão e reflexão acerca das questões de hidrografia também 

mostram-se fundamentais. Este ramo da geografia que dedica-se ao estudo das dinâmicas das águas e 

corpos hídricos é de vital importância aos debates e discussões de temáticas de ordem socioambiental. 

Uma vez que no espaço dos centros urbanos as relações e ações humanas para com os recursos hídricos 

em geral, quando não são desenvolvidas em equilíbrio entre a sociedade e o ambiente e com o devido 

planejamento ambiental, são as responsáveis pelos inúmeros problemas ambientais verificados como 

poluição, assoreamento e inundações. 

Desta forma refletir sobre as dinâmicas dos rios, córregos e corpos hídricos presentes no espaço 

das cidades, apontando como foco de análise o bairro onde os educandos residem, traz o processo de 

ensino-aprendizagem para mais próximo destes, de forma a promover discussões que tem como 

referência a interação e conservação destes recursos naturais tão essenciais para as dinâmicas sociais 

desenvolvidas no espaço urbano, como exemplo o abastecimento público e saneamento básico. Além 

disto, faz-se importante refletir em conjunto com os educandos cobre o papel destes enquanto agentes 

ativos no processo de conservação destes recursos, e desta forma para se buscar o desenvolvimento desta 

postura ativa por parte do educando, faz-se primordial que este primeiramente conheça a hidrografia da 

cidade e do bairro onde este vive.   

Tendo em observação todos estes aspectos pode-se perceber o quão essenciais se mostram os 

estudos e reflexões acerca de temáticas referentes à geomorfologia e hidrografia, de forma a se buscar 

desenvolver entre os educandos a capacidade/habilidade de compreender como o relevo e os rios se 

mostram fundamentais ao se pensar nas ações e atividades ligadas a constituição e planejamento de toda 

infraestrutura urbana. É de extrema importância trabalhar estes conteúdos de forma a estimular a 

correlação entre os elementos naturais e a sociedade, entendendo-os de forma conjunta e indissociável, 

avançando assim nas discussões acerca do meio ambiente em toda sua complexidade de elementos, 

agentes e processos.  

Entretanto, muitas vezes o que se verifica em geral no ensino é a existência de uma grande 

dificuldade por parte dos docentes de se trabalhar estas temáticas. Questão esta por sua vez que pode ser 
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relacionada a dificuldade encontrada por estes em trabalhar conceitos e conteúdos abstratos e de difícil 

observação por parte dos educandos na paisagem, além do desafio de possibilitar aos estudantes 

visualizarem e perceberam como a geomorfologia e hidrografia se fazem materializadas e presentes em 

seu cotidiano, e como estas encontram-se diretamente relacionadas a composição e alteração das 

paisagens. 

Desta maneira, torna-se de excepcional importância que se concretize a  incorporação e 

constante busca por distintas metodologias, atividades e práticas didáticas para o ensino destas 

temáticas, tendo sempre por intuito promover o aperfeiçoamento do processo de assimilação e 

aprendizado desta temáticas por parte dos educandos, pois estudar e compreender a dinâmica 

dos elementos naturais como: hidrografia, relevo, paisagens, entre outros, é correlacionar de 

forma integrada, discussões ambientais e aspectos socioeconômicos que fazem-se presentes nas 

paisagens (SILVA; ARAÚJO, 2018). Assim, destacamos a utilização de materiais concretos, 

palpáveis e visuais, como por exemplo, as maquetes, que também mostram-se enquanto 

recursos inclusivos para os educandos que possuem algum tipo de deficiência. Estas 

apresentam-se como ferramentas muito utilizadas no ensino de geografia, devido as suas 

inúmeras contribuições para tal, assim como nos apontam Oliveira e Malanski (2008):  

A maquete permite uma concreta manipulação e visualização, em terceira dimensão 
(3D), de diferentes dados e informações, construída a partir de uma base cartográfica 
plana, em duas dimensões (2D), podendo ser usada, principalmente, por estudantes do 
ensino fundamental (5ª ou 6ª série), que ainda apresentam um nível de abstração 
insuficiente para a interpretação de mapas e cartas hipsométricos (OLIVEIRA; 
MALANSKI, 2008 p. 182). 

De acordo com estes autores, a maquete permite aos docentes a exploração dos conteúdos e a 

inter-relação entre múltiplos aspectos da paisagem em distintas escalas cartográficas e geográficas. Sendo 

uma das formas mais atrativas de se trabalhar os conceitos da geografia, ao passo que é capaz de despertar 

o interesse em aprender novos conteúdos e elementos de forma interativa e prática (OLIVEIRA; 

MALANSKI, 2008). 

A utilização deste recurso didático é capaz de instigar a curiosidade dos educandos e despertar o 

interesse nas aulas. Por meio da construção, visualização e discussões desenvolvidas entorno da maquete 

e de seu processo de construção, os estudantes podem ter uma visão geográfica concreta da realidade. 

Com a utilização deste recurso torna-se possível representar distintos espaços, visualizar e analisar todas 

as estruturas contidas na maquete e estabelecer correlações com a realidade, assim possibilitando a análise 

e interpretação do espaço geográfico (DUARTE et al., 2015). 
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Ainda segundo Cavalcanti (1998) a utilização de maquetes no ensino de geografia contribui aos 

estudantes no entendimento de como os conceitos geográficos se fazem inseridos em seu cotidiano, pois 

segundo esta a função da geografia no âmbito escolar relaciona-se à necessidade que os indivíduos 

possuem em sua formação de aprender o papel que o espaço em suas práticas cotidianas. 

Tendo em observação estes aspectos, este artigo traz uma proposta de atividade pensada e 

elaborada para ser aplicada no ensino e discussão de temáticas socioambientais com educandos do ensino 

básico (fundamental e médio). Esta proposta constitui-se na elaboração e construção de uma maquete 

hipsométrica, que aborda questões relativas ao relevo, hidrografia e arruamento urbano do Bairro Jardim 

Bandeirantes, zona oeste da cidade de Londrina (PR). Com esta proposta busca-se refletir sobre os 

possíveis resultados e perspectivas que a aplicação desta maquete por docentes de Geografia pode 

representar para o processo de ensino-aprendizagem, em especial aos educandos do Colégio Estadual 

Antônio de Moraes Barros, situado no bairro Jardim Bandeirantes, ao pensar sobre as funcionalidades 

deste recurso didático e também em suas limitações. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a elaboração deste artigo realizou-se uma extensa revisão de textos, artigos e materiais que 

tinham por discussão central a utilização de recursos como as maquetes no ensino de Geografia, em 

especial de temáticas relacionadas à geomorfologia e hidrografia. Foram ainda utilizados recursos e 

softwares como o Google Earth para a construção e elaboração das representações espaciais e 

cartográficas, com dados espaciais disponibilizados pela Prefeitura de Londrina através do Sistema de 

Informações Geográficas de Londrina (SIGLON). 

Enquanto proposta de atividade didática buscamos elaborar uma maquete hipsométrica do bairro 

Jardim Bandeirantes, situado na zona oeste da área urbana do município de Londrina, bairro este onde 

encontra-se o Colégio Estadual Antônio de Moraes Barros, o qual foi a instituição escolar a que nos 

dedicamos a pensar e construir uma atividade que pudesse ser aplicada e trabalhada pelos docentes de 

Geografia deste colégio, retratando a realidade e contexto espacial dos educandos que frequentam esta 

escola. 

Para a construção da maquete, inicialmente buscamos por meio da utilização do software Google 

Earth e de dados espaciais disponibilizados pela Prefeitura de Londrina, a elaboração de uma 

representação espacial e cartográfica dos aspectos de hipsometria, hidrografia e arruamento urbano do 

bairro Jardim Bandeirantes. 
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A escolha deste bairro teve dois principais motivos, o primeiro está relacionado com a atividade 

de estágio de observação que pode ser desenvolvida na instituição e o segundo motivo relaciona-se com 

uma curiosidade e especificidade deste bairro, que é o fato de quase todas a ruas que constituem o bairro 

possuírem o nome de alguma serra, seja do próprio estado do Paraná ou de algum outro local do Brasil, 

como por exemplo (Rua Serra Geral, Rua Serra Grande, Rua Serra do Roncador, Rua Serra da Graciosa, 

etc...). Este aspecto que chama atenção somente reforça a inter-relação existente no bairro entre os 

elementos do relevo e a constituição e materialização das atividade humanas sobre o espaço, no caso a 

própria infraestrutura urbana. 

 O bairro Jardim Bandeirantes, como pode-se observar pela figura 1, encontra-se situado sobre 

duas bacias hidrográficas urbanas, sendo uma delas a Bacia Hidrográfica do Córrego Baroré (representada 

na cor verde) e a outra a Bacia Hidrográfica do Ribeirão Cambézinho 2 (representada na cor amarela). 

Assim sendo, percebe-se o quão ricas podem se fazer as discussões acerca de temáticas que envolvem a 

geomorfologia e hidrografia somente no espaço deste bairro da cidade de Londrina. As questões 

relacionadas a apropriação e transformação do espaço e da paisagem no bairro, por conta do processo 

de urbanização é outra grande reflexão que pode ser extraída deste contexto espacial sobre o a qual o 

bairro Jardim Bandeirantes e o Colégio Estadual Antônio de Moraes Barros se encontram. 

Figura 1 – Aspectos de hipsometria e hidrografia do Bairro Jardim Bandeirantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte e base cartográfica: Prefeitura de Londrina, 2018; Google Earth, 2018. Elaboração: Os autores. 

A construção da maquete na prática por sua vez contou com a utilização de alguns materiais 

básicos como tesouras, cartolinas, tintas, canetinhas e folhas de papel paraná. A pintura da maquete 

contou com uma ordem de tonalidades que seguiram o padrão de intensidade, onde partiu-se de cores 

como o verde, para representar as porções mais baixas do relevo, seguindo em direção a cores como o 
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vermelho e marrom para representar as porções mais elevadas do mesmo. Ainda depois de terminada a 

pintura da maquete procurou-se representar sobre esta, coma ajuda de uma canetinha as principais 

avenidas e ruas do bairro e em posterior foram impressos, recortados e colados os nomes destas vias de 

circulação, visando assim ajudar no processo de localização e compreensão da maquete por parte dos 

educandos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Um dos desafios encontrados no ensino no ambiente escolar é o de recuperar nos educando o 

desejo e prazer por aprender e resgatar nos docentes a vontade e a disposição em ensinar, de forma mais 

criativa, lúdica e interativa, de forma a proporcionar aos educandos um nível maior de vivência e 

experiência com os conteúdos (CARVALHO; MYSCZAK; OLIVEIRA, 2016). No ensino de geografia 

em geral essa dificuldade por sua vez se mostra frequente no ensino de temáticas socioambientais e 

conceitos físicos-naturais. O ensino da ciência geográfica por sua vez precisa ser compreendido enquanto 

um processo de construção social e também pessoal, que emerge por meio dos interesses sociais e dos 

estudos das percepções e apreensões do meio ambiente pelos educandos, sendo estes processos 

importantes para a formação de uma concepção e raciocínio geográfico (MANSANO, 2014). 

 Assim, pensando nas discussões trazidas por Cavalcanti (1998) acerca da função da geografia no 

âmbito escolar, ao se refletir a partir da realidade dos educandos, e fazer reflexões críticas enquanto 

confronta estes conhecimentos cotidianos com o saber sistemático,  propõe-se a confecção de maquetes 

enquanto linguagem didática que permite-se demonstrar de forma tridimensional como os aspectos 

físicos, como o relevo e a hidrografia, influenciam na configuração territorial e espacial dos espaços e das 

paisagens, ou seja, a maquete busca contribuir em um melhor entendimento do processo de ocupação urbana, 

sobretudo no que se refere aos impactos apresentados pelas condições do relevo, acentuando assim a importância 

das condições naturais locais nestes processos, permitindo uma análise  dos “erros” e “acertos” existentes na 

ocupação do espaço por parte da sociedade ( FONSECA; ANDUJAR, 2014).   

Novos recursos didáticos, como a utilização de maquetes, fazem-se necessários para aprimorar o 

ensino de geografia e contribuir para o melhor entendimento das temáticas socioambientais, pois a 

questão ambiental encontra-se atualmente (inter)ligada às funções e processos urbanos, como o 

arruamento, as construções e o cotidiano dos indivíduos.  De acordo com Mansano (2014): 

O ensino da geografia escolar deve ultrapassar o conhecimento livresco para responder 
às questões atuais que fazem parte das problemáticas da sociedade atual e proporcionar 
a construção de uma aprendizagem pautada na realidade no conhecimento 
historicamente produzido. Esta nova abordagem se faz necessária, pois as 
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transformações ocorridas no espaço geográfico mundial e nacional carecem de um novo 
diálogo do ser humano com o mundo. Tal diálogo pode ser realizado por meio das 
ações educativas que permitam a análise da percepção dos sujeitos atuais sobre o meio 
em que vivem (MANSANO, 2014, p.30).  

Visto que a utilização de novos recursos didáticos são necessários, propôs-se como atividade a 

confecção de uma maquete, para os educandos do Colégio Estadual Antônio de Moraes Barros, 

localizado no bairro Jardim Bandeirante, com o intuito de contribuir no ensino de geografia. Com esta 

proposta tem-se por perspectivas que os educandos consigam entender de forma prática, dinâmica e 

reflexiva, como se constitui a configuração espaço-territorial do bairro e sua hipsometria, assim espera-

se que os mesmos também possam constitui uma sentido capaz de captar as redes de conexões e relações 

existentes no espaço entre estes elementos da paisagem e as relações e atividades humanas cotidianas no 

espaço urbano. 

Em um primeiro momento a maquete que pode ser observada na figura 2, seria levada e 

apresentada finalizada a todos os educandos, para que estes possam ter a ideia de onde o colégio encontra-

se localizado no contexto do bairro e também da própria cidade de Londrina. A partir deste primeiro 

contato onde dúvidas e questionamentos poderiam ser respondidos e discutidos o docente responsável 

observaria e mediaria o processo de análise e debate entorno das questões e temáticas que o mesmo 

acredita serem mais pertinentes de serem abordadas em determinado momento. A exploração do recurso 

depende muito das interações e percepções extraídas e desenvolvidas pelos educandos, devido a isso é 

fundamental trazê-los para a centralidade do processo de leitura da maquete, sempre os auxiliando em 

dúvidas e instigando questionamentos e reflexões. 

Figura 2 – Maquete do bairro Jardim Bandeirantes - Londrina (PR): 

 

Fonte:  Os autores. 
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Em posterior a este primeiro contato, ficaria sobre decisão do docente a possibilidade de aplicação 

da atividade em sala de aula, fazendo com que os educandos participem do processo de construção da 

maquete. Neste ponto é essencial que o docente analise as condições estruturais e de organização do 

ambiente escolar para ter a ideia das possibilidades disponíveis na realidade da escola.   

Ressaltamos por meio desta proposta de atividade didática apresentada e elaborada a importância 

em se trabalhar as temáticas socioambientais, em especial no caso aquelas relacionadas aos aspectos da 

geomorfologia (relevo), hidrografia (rios, córregos) e arruamento urbano (vias de circulação). Observa-

se enquanto objetivos e perspectivas sempre a proposição de discussões e reflexões acerca destas 

temáticas e conteúdos de forma mais prática, interativa e construtiva para os educandos e também os 

próprios docentes.  

A visão que norteia esta prática deve estar em busca de facilitar a apreensão de conceitos e temas 

que por sua vez podem possuir uma difícil visualização empírica e prática por parte dos educandos, tendo 

em vista a escala de ocorrência e observação destes fenômenos sobretudo ligados a temáticas da 

geomorfologia. 

Além destes aspectos, destaca-se a relevância de se buscar no ensino, em especial de Geografia, a 

valorização do cotidiano e dos espaços de vivência diária dos educandos, pois assim quando transferimos 

as explicações sobre determinados conteúdos de escalas mais distantes para escalas mais próximas de 

observação dos objetos, fenômenos e processos, pode-se obter um importante avanço nas discussões, 

além de tornar-se mais perceptível aos educandos as conexões existentes entre seu cotidiano e os 

processos e ações praticadas por estes individualmente ou no coletivo. 

Reitera-se aqui a valorização do estabelecimento de conexões no processo de ensino-

aprendizagem, uma vez que os processos e fenômenos de ordem espacial e territorial precisam ser 

analisados a partir de suas inter-relações, seja entre agentes ou entre ações. Tendo isto em vista, ao se 

trabalhar a constituição das redes de circulação urbana (ruas) e fenômenos relacionados à dinâmica dos 

processos de trânsito nas cidades é essencial o estabelecimento da capacidade de correlação destes com 

os aspectos do relevo, sobre o qual a cidade se constitui, e em posterior refletir sobre as condições locais 

do bairro onde os educandos residem e estudam, para que se possa refletir sobre os impactos do relevo 

nas ações e práticas humanas do dia a dia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo consistiu-se da análise e reflexão acerca de uma atividade didática proposta e planejada 

para a aplicação no ensino de Geografia, no Colégio Estadual Antônio de Moraes Barros, um colégio 

localizado em um contexto socioespacial mais periférico da cidade de Londrina, para promoção da 

discussão e reflexão de temáticas socioambientais, em especial atreladas a conteúdos e conceitos da 

geomorfologia e hidrografia. O que levou a realização e sistematização deste mesmo artigo é o 

entendimento do quanto esta prática didática da construção de maquetes pode contribuir e representar 

ao processo de ensino-aprendizagem, tanto no contexto deste colégio, quanto também de outras 

instituições escolares. 

Tem-se por perspectiva que este trabalho consiga apresentar uma linguagem distinta que pode e 

precisa ser apropriada pelos docentes, em especial de Geografia, não somente ao se trabalhar com 

temáticas socioambientais e geomorfologia, mas sim com os mais diversos conteúdos e temas. O intuito 

principal é o de inovar, sem buscar recursos muito distantes da realidade do próprio educando, e por isso 

também a importância de se ressaltar os processos e fenômenos espacializados no seu bairro.  

Se o processo de conscientização e sensibilização do educando para as questões colocadas na 

realidade não tem por base o seu próprio cotidiano e seu lugar e espaço de vivências diárias, como pode-

se esperar que o mesmo adquira compreensão de processos e questões de escala nacional ou mesmo 

global? Refletir o ensino a partir do cotidiano dos educandos pode ser o primeiro passo, em uma 

caminhada constante e sinuosa de ações e posturas a serem desenvolvidas pelo docente, para promover 

o exercício da mudança na realidade, incentivando a adoção de uma prática cidadã por parte dos 

educandos. 

Assim sendo, ainda destaca-se a importância de trabalhar questões como o relevo e a hidrografia 

sob novos pontos de vista, que deem a devida importância e centralidade a interação existente entre 

sociedade e ambiente, ao passo de se buscar constantemente trabalhar a complexidade a qual o ambiente 

adquire na contemporaneidade, pois de acordo com Casseti (1991): 

O relevo, como componente deste estrato geográfico no qual vive o homem, constitui-
se em suporte das interações humanas e sociais. Refere-se, ainda, ao produto do 
antagonismo entre as forças endógenas e exógenas, de grande interesse geográfico, não 
só como objeto de estudo, mas por ser nele – relevo – que se reflete o jogo das 
interações naturais e sociais (CASSETI, 1991, p.34). 

Portanto, destacam-se as contribuições que esta linguagem didática, a maquete, representa em 

especial para a realidade educacional do Colégio Estadual Antônio de Moraes Barros, este que por sua 

vez, apresenta-se enquanto uma instituição escolar desfavorecida de determinados recursos didáticos 

diferentes, que poderiam ser utilizados pelos docentes desta instituição. Dessa forma, a construção e 
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posterior doação da maquete ao colégio, aumentaria a quantidade de materiais didáticos ao alcance e 

utilização dos docentes desta instituição. Além disto, a maquete representa para o colégio e seus 

educandos uma forma destes se auto visualizarem e compreender sua inserção na trama espacial urbana 

londrinense, em toda sua complexidade de elementos, formas e paisagens. 
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FORMAÇÃO DOCENTE: RELATO DE 
ESTÁGIO E PROBLEMÁTICAS 

 
 

Taís Pires de Oliveira1; Tânia Peres de Oliveira2 
 
 

INRODUÇÃO 

Quando o assunto a discorrer tem como tema a licenciatura, surgem variadas possibilidades de 

abordagem. Cada uma delas carrega em si problematizações e a busca de soluções por parte de 

especialistas da área de ensino. Nesta gama de possibilidades está a discussão sobre os desafios e 

possibilidades contidos no estágio supervisionado, e é partindo dessa perspectiva que este artigo foi 

elaborado.  

 O estágio à docência é um momento de grande aprendizado, mas também, momento em que nos 

leva a tomada de decisões futuras em relação à carreira profissional. Nesse sentido, é importante 

considerar as falas dos alunos de licenciatura envolvidos neste processo, atentando-se as suas dúvidas, 

expectativas e ansiedades, objetivando a permanência destes alunos na carreira docente, além de um 

melhor desempenho. 

 A motivação para o desenvolvimento deste artigo surgiu a partir das diversas falas e relatos 

preocupantes de colegas, ainda universitários ou já formados, que desistiram ou pensam em desistir de 

lecionar, sem mesmo iniciarem sua vida profissional. Muitos destes comentários vinham ao encontro de 

nossa vivência durante o período em que o estágio foi realizado.  

 Assim, optamos pela exposição de fragmentos de relato de experiência realizado durante o estágio 

à docência na Geografia, no intuito de revelar e problematizar algumas situações que influenciam na 

desistência dos recém-formados na carreira de professor. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Este trabalho trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, elaborado no 

contexto do período de estágio supervisionado realizado entre os anos de 2012 e 2013. O estágio foi 

realizado, em dupla, em uma escola da rede pública de ensino no município de Maringá – PR, em uma 
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turma de 6º ano. A disciplina em questão foi Geografia, no entanto, algumas das possibilidades de 

discussão que se seguirão a partir do relato a ser apresentado, podem ser abarcadas por outras áreas do 

conhecimento que envolva a licenciatura.  

 Realizado como pré-requisito para a titulação de licenciadas em Geografia, este relato de 

experiência esteve arquivado, visto que, aparentemente, já havia cumprido o seu objetivo central. Todavia, 

ao longo dos anos que se seguiram, tanto na vida pessoal como na acadêmica, algumas inquietações em 

relação ao momento do estágio supervisionado se tornaram uma constante, se apresentando através das 

falas de amigos e conhecidos que, no curso de pós-graduação ou nos momentos de encontro para 

socialização, apontavam seus anseios e desânimos.  

 Inúmeros colegas, inclusive já atuando em outras áreas sem nenhum vínculo com a licenciatura, 

relataram situações as quais os levaram a desistir da carreira docente. Muitas destas situações, também 

vivenciadas por nós, nos fizeram refletir sobre a importância de expor alguns pontos e momentos de 

apreensão, bem como, formas de superação durante o estágio, fato que nos serviu como subsídio para 

seguir nesta carreira profissional.  

Visto que como afirma Santos (2005): 

[...] o Estágio Supervisionado Curricular, juntamente com as disciplinas teóricas desenvolvidas 
na licenciatura, é um espaço de construções significativas no processo de formação de 
professores, contribuindo com o fazer profissional do futuro professor. O estágio deve ser visto 
como uma oportunidade de formação contínua da prática pedagógica. 
  
 

 Assim, essas inquietações e apontamentos teóricos motivaram este trabalho. Nessa direção, 

buscando compartilhar essa experiência o relato de experiência foi dividido em três partes distintas, sendo 

o primeiro para compreender a importância do estágio supervisionado; o segundo foi o reconhecimento 

do espaço escolar; e o terceiro, a regência propriamente dita. Visando o objetivo deste artigo, será 

apresentado um recorte do relato de experiência focando apenas a primeira e a segunda parte. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os relatos de indisciplina nas salas de aula, as agressões contra os professores, as constantes 

licenças que professores solicitam devido a problemas psicológicos como stress e depressão, mostram 

como hoje é difícil ser professor.  Além desse quadro da realidade do ambiente escolar a mídia, muitas 

vezes, distorce informações denegrindo a imagem da classe docente, o que consequentemente, causa o 

desprestígio por parte de quase toda sociedade. Rodrigues (2008) relata sobre as mudanças que ocorreram 

no ambiente escolar: 

 

Houve uma época em que o professor era tão valorizado que representava status ter essa 
profissão. Aulas nos cursos ginasial e colegial costumavam ser ministradas até por médicos e 
engenheiros, e compensava financeiramente. Os alunos eram habituados a se colocarem de pé 
quando o mestre entrava na sala. O respeito aos mais velhos era regra de educação [...] 
(RODRIGUES, 2008). 
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Tais afirmações não são raras entre autores, porém, são comumente contextualizadas dentro de 

um cenário de mudanças sociais, políticas e culturais, que consequentemente, modificaram o 

comportamento dos próprios alunos e alarmaram muitos estudiosos da área de educação: 

 

A indisciplina escolar não apresenta uma causa única, ou mesmo principal. Eventos de 
indisciplina mesmo envolvendo um sujeito único, costumam ter origem em um conjunto 
de causas diversas, e muito comumente reflete uma combinação complexa de causas. 
Esta complexidade é parte do perfil da indisciplina e deve ser considerada, se desejamos 
compreendê-la e estabelecer soluções efetivas (GARCIA, 1999 p.104). 
 

 A indisciplina está presente na maioria das escolas e, como futuros professores, percebemos que 

o mais adequado seria tentar entender o fenômeno ao invés de procurar culpados. Ao ler as análises de 

autores como Vasconcellos (1994) e Garcia (1999), que estudam a indisciplina na escola, entendemos 

que, o comportamento de crianças e adolescentes, está diretamente ligado a um universo bastante 

diversificado e que sofre constante influência de agentes sociais. 

 

Para fins de sistematização, as diversas causas da indisciplina escolar podem ser reunidas em dois 
grupos gerais: as causas externas à escola e as causas internas. Entre as primeiras vamos 
encontrar, por exemplo, a influência hoje exercida pelos meios de comunicação, a violência social 
e o ambiente familiar. As causas encontradas no interior da escola, por sua vez, incluem o 
ambiente escolar e as condições de ensino-aprendizagem, os modos de relacionamento humano, 
o perfil dos alunos e sua capacidade de se adaptar aos esquemas da escola. Assim, na própria 
relação entre professores e alunos habitam motivos para a indisciplina, e as formas de 
intervenção disciplinar que os professores praticam podem reforçar ou mesmo gerar modos de 
indisciplina (GARCIA, 1999 p.104). 
 

Mediante a contemporaneidade, onde se busca respostas para um melhor processo de ensino-

aprendizagem, estávamos prestes a vivenciar uma nova realidade, pois, se outrora éramos alunas na 

escola, agora regressávamos como docentes em formação e cheias de expectativas. Os anseios e as 

expectativas são sentimentos comuns quando nos deparamos com o desconhecido.  

 

O medo é mais assustador quando difuso, disperso, indistinto, desvinculado, desancorado, 
flutuante, sem endereço nem motivos claros, quando nos assombra sem que haja uma explicação 
visível, quando a ameaça que devemos temer pode ser vislumbrada em toda parte, mas em lugar 
algum se pode vê-la. “Medo” é o nome que damos a nossa incerteza nossa ignorância da ameaça 
e do que deve ser feito – do que se pode e do que não pode [...] (BAUMAN, 2008 p. 8). 
 

Nesse contexto, as aulas de supervisão de estágio foram de grande valia antes e durante o período 

de regência, pois, colaboraram para trabalhar as incertezas, característica comum nesta fase. Nesses 

encontros, tivemos a liberdade de questionar, expor ideias, tomar decisões coletivamente, além do estudo 

das teorias, pois o domínio de conteúdo é fundamental para o desenvolvimento de um bom profissional, 

como relatado por Gouvêa (2008): 

 

O processo de aprendizagem de uma profissão ocorre numa dimensão teórico-prática, 
fundamental para a formação de um profissional competente. A concepção de competência está 
alicerçada nas dimensões teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política [...] 
(GOUVÊA, 2008 p.62).  
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O momento do estágio é um importante momento para a formação do futuro professor, pois 

proporciona um contato direto com o ambiente escolar e sua rotina. Além de possibilitar ao discente 

iniciar suas práticas, utilizando os conhecimentos adquiridos ao longo de sua vida acadêmica. Como 

explicitam Pimentel e Pontuschka: 

Durante o curso de graduação começam a ser construídos os saberes, as habilidades, posturas e 
atitudes que formam o profissional. Em período de estágio, esses conhecimentos são 
ressignificados pelo aluno estagiário a partir de suas experiências pessoais em contato direto com 
o campo de trabalho que, ao longo da vida profissional, vão sendo reconstruídos no exercício 
da profissão [...] (PIMENTEL; PONTUSCHKA, 2014, p. 73). 

 

Nessa direção, essa etapa da formação docente permite que o aluno, em suas práticas, desenvolva 

saberes e atrele os conhecimentos disciplinares, próprios da ciência que estudo, aos conhecimentos 

pedagógicos, para assim alcançar um processo de ensino significativo. Esses conhecimentos são 

previamente adquiridos na universidade, que tem papel fundamental na preparação do aluno, futuro 

professor, para o estágio e toda a sua carreira profissional. 

Porém, ainda que seja necessário ao professor integrar os conhecimentos geográficos aos 

conhecimentos pedagógicos em sala de aula, verifica-se, na formação inicial desses profissionais uma 

evidente desarticulação entre os conhecimentos específicos da Geografia e os conhecimentos 

pedagógicos. Esse problema reflete na prática profissional do docente. 

Nesse sentido, existem lacunas na formação inicial dos professores e os currículos não propõem 

uma articulação entre o pedagógico e o conteúdo disciplinar que atenda as expectativas e necessidades 

do licenciando. Assim, ao discutir a formação dos professores de Geografia, Cavalcanti (2002) salienta 

que é preciso superar a visão, dos próprios docentes universitários, de que basta dominar bem o conteúdo 

da Geografia para ser professor. Pois, a atuação profissional do docente 

 

[...] exige uma formação que dê conta da construção e reconstrução dos conhecimentos 
geográficos fundamentais e de seu significado social. Não basta, assim, ao professor ter domínio 
da matéria: é necessário tomar posições sobre as finalidades sociais da Geografia numa 
determinada proposta de trabalho, é preciso que o professor saiba pensar criticamente a realidade 
social e que se coloque como sujeito transformador dessa realidade (CAVALCANTI, 2002, p. 
110). 

 

Para esse momento, algumas decisões forma tomadas coletivamente, assim, ficou decidido que o 

estágio seria realizado em duplas e o principal argumento foi a segurança que um estagiário seria capaz 

de passar para o outro. O fato de trabalhar em equipe foi importante, pois, possibilitou a agilidade no 

planejamento das aulas, troca de fontes de materiais e informações, além de nos transmitir maior 

confiança.  
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Tanto a professora de Supervisão de Estágio como a professora regente foram bastante rigorosas 

e colocaram como inegociável a apresentação do plano de aula, discutindo-o e realizando as readequações 

necessárias antes de entrar em sala de aula.  

O período de regência foi intrigante e ao mesmo tempo, inquietante. Estávamos prestes a iniciar 

nossa regência com uma turma de 6º ano. Preparamos a aula com cuidado e sempre contando com a 

colaboração, tanto da professora do colégio, quanto da professora de supervisão de estágio. “O mais 

importante é o domínio do conteúdo” diziam as duas professoras.  

Diante desta fala, foi possível compreender que, ainda não haja uma didática motivadora, mas o 

conteúdo em mente, é possível que o aluno aprenda o que está sendo transposto, todavia,  se não existir 

o domínio do conteúdo, ainda que nas aulas sejam utilizados recursos como jogos, dramatização ou 

filmes, não existe a garantia e aprendizagem. Observamos então, a fundamental importância de um 

planejamento de aula bem elaborado, assim, a preparação de nossas aulas incluía a pesquisa e estudo do 

conteúdo a ser trabalhadas, a sequência lógica e ser seguida, além, das discussões durante as aulas de 

supervisão de estágio referente aos recursos e as técnicas possíveis para tratar o conteúdo. 

  O fato de a maioria dos estudantes da nossa turma ter realizado a regência no mesmo colégio, 

para o mesmo ano e sob a orientação da mesma professora, mudando somente a classe, tornou-se um 

fator facilitador, pois, por meio dos relatos de nossos colegas estagiários e debates nas aulas de Supervisão 

de Estágio conseguimos realizar trocas de experiências, perceber a necessidade de mudança, conceitos a 

serem aprofundados e detalhados, bibliografias a serem utilizadas, indicação de recursos didáticos, bem 

como, linguagens adequadas para a faixa etária.  

 Por mais que imaginássemos estar preparadas, a regência foi o período de maior ansiedade, a falta 

de experiência e o nervosismo, muitas vezes, acabavam atrapalhando e não trazendo um bom 

rendimento. O próprio olhar dos estudantes, que muitas vezes aparentavam cansaço, sono ou sinais de 

não terem compreendido o conteúdo, mostrava que precisávamos melhorar.  

 Um professor ou professora que se preocupa com seus alunos procura, dentro de suas 

possibilidades, procura estar atento ao comportamento de cada um. Os gestos, olhares e atitudes 

expressam, muitas vezes, coisas que o aluno não consegue ou prefere não dizer. Essas observações 

podem resultar em uma auto avaliação da aula, o que deve ser uma constante para que possamos fazer 

nossas próprias correções, buscar alternativas para as dinâmicas, novas fontes literárias e mudanças de 

postura.  

 Ao relembrar a postura dos alunos e consultar algumas bibliografias para o desenvolvimento deste 

relato, encontramos orientações que muito nos surpreenderam. Trata-se de pesquisas voltadas para 

linguagem corporal que revelam que a linguagem expressa através dos gestos, também é uma forma de 

comunicação, a qual reflete de maneira externa o estado emocional da pessoa.    

 Para Juan Diaz Bordenave (2001), é importante entender que a comunicação em sua essência se 

faz tanto pelas mensagens que trocamos intencionalmente, quanto por aquelas que trocamos 
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inconscientemente, ou seja, pode ser realizada através das palavras, gestos, olhares e tom de voz. Porém, 

ao nos aprofundamos no assunto, percebemos que entender este tipo de comunicação iria requerer não 

apenas leitura aprofundada, mas sim de treinamento. Lembramos muito das recomendações da 

professora regente que mostrava como caminhar pela sala, como dirigir o olhar para os alunos, como 

ficar atento ao sinal de dúvida ou concordância dos alunos.  

 Mesmo não conhecendo em profundidade o modelo de comunicação, percebíamos que essa era 

uma questão a ser estudada para o melhoramento de nossa formação e principalmente para superar os 

impedimentos para o sucesso das aulas planejadas.  Em meio a este processo de descobertas e 

desenvolvimento, as intervenções da professora durante as aulas foram de grande valia em vários 

aspectos, tais como, controle da classe, didática de ensino e postura durante as aulas.  

 No decorrer da regência, percebemos uma mudança no comportamento dos alunos. No início, 

ainda que tratadas como todo respeito, notávamos que os alunos optavam por evitar perguntas, 

mantendo uma relativa distância.  Nos atentamos então para uma mudança de postura, mantendo a 

seriedade, porém intercalando com pequenos momentos de distração. Estes poucos e rápidos momentos 

acarretavam em menos tensão e maior relaxamento, tanto por parte dos anos, quanto por parte de nós, 

estagiárias. Não queríamos uma hierarquia tão rígida que trouxesse barreiras à comunicação.  

 A partir de então notamos a importância da afetividade na relação aluno-professor como 

potencial para o processo ensino-aprendizagem, os alunos perderam o receio e a vergonha, passaram a 

solicitar ajuda nas atividades, questionar e fazer brincadeiras, mas sempre de forma respeitosa. Outrossim, 

houve uma melhoria no desempenho tanto dos alunos, quanto de nós professoras. Tornamo-nos mais 

receptivas aos alunos e eles, mais à vontade em participar da aula. Podemos, pois, interpretar essa relação 

de “amizade” entre aluno e professor como uma forma de afetividade e que tornou-se um fator gerador 

de confiança para que a construção coletiva de conhecimento fosse possível. 

 A afetividade é considerado um dos fatores que mais influenciam na formação do caráter do 

individuo, assim, adolescentes e crianças procuram na escola, atender algumas de suas necessidades 

afetivas (PIMENTEL, 1974). Na visão de Piaget (2005), a afetividade faz parte da inteligência e, seguindo 

essa perspectiva, Aquino (1996), ressalta que a existência de uma relação de afeto entre professor e aluno 

é necessária para que ocorra a aprendizagem.  

  Ferreira; Moreira; Silva (2002) descrevem no capítulo intitulado “A Didática da Afetividade” 

como a relação professor – aluno carece desse importante ingrediente. Neste capítulo, eles colocam o 

aluno como centro de toda preocupação do aprender e ensinar, pois, fazem parte de um mesmo processo 

e, dessa forma, é preciso que haja um diálogo, afetividade e empatia das duas partes que buscam 

solucionar o problema de um determinado conteúdo.  Desse modo, entendemos que, na relação 

professor-aluno, o professor deve considerar para além da capacidade cognitiva do aluno, os aspectos 

afetivos que também fazem parte do processo de aprendizagem.   
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 Esta maior proximidade dos alunos e a efetiva participação destes durante as aulas nos 

possibilitou, ainda, um maior conhecimento quanto à realidade social de parte dos alunos.  Este foi um 

ponto de extrema relevância visto que a Geografia é capaz de conduzir o aluno a uma maior compreensão 

do meio em que vive.  

 Callai (2001) defende a ideia de uma pedagogia que auxilie o aluno a estudar a realidade do meio 

em que vive, superando o olhar do senso comum e partindo para uma visão ampla e critica da realidade. 

Para a autora, uma forma de se trabalhar a Geografia utilizando o cotidiano do aluno é através do estudo 

do lugar, que valoriza a própria vida, a história, e ainda, os grupos sociais que fazem parte do convívio 

do estudante.  

 Tomar como base a ideia de uma Geografia interativa com a realidade foi um facilitador na 

articulação dos conteúdos a serem trabalhados com a realidade cotidiana dos alunos. De forma clara eles 

perceberam a aplicabilidade da Geografia ao passo que sentiram inseridos no contexto do conteúdo, e 

não apenas uma Geografia apresentada de forma transcrita no livro didático. 

 E para além desta problemática, nossa preocupação se voltava em como iniciar um determinado 

conteúdo. Ao ter acesso ao livro didático nos foi passado qual conteúdo seria abordado, e a partir daí, 

passamos a refletir sobre quais seriam os primeiros apontamentos e primeiras frases que seriam utilizadas 

como chamariz para despertar nos alunos a curiosidade em aprender. 

 Ensaiar para iniciar uma aula pensando em cada palavra foi algo importante e indispensável.  Tal 

preparação nos fazia sentir mais confiantes, com uma postura mais firme, resultando, consequentemente, 

em um melhor domínio da classe.  

 Ainda assim, percebemos que os imprevistos fazem parte das aulas. Como estagiárias 

responsáveis, buscávamos atuar de forma a nos aproximar da perfeição, o que certamente nos causava 

certa frustração quando algo durante a aula não saia como o milimetricamente planejado. Como 

aprendizes, passamos a objetivar a minimização das chances de falhas, além do mais, observamos que os 

contratempos ocorriam, inclusive, com profissionais experientes. O diferencial está no tempo de 

experiência destes profissionais, que lidam com a situação de forma natural. 

 Outra questão que nos angustiava eram os comentários e as observações realizadas pelos próprios 

docentes quanto as suas condições de trabalho. O relato mais comum era referente ao baixo salário e a 

quantidade de trabalho que levavam para casa, e assim, os momentos em família, o lazer e os problemas 

particulares a serem resolvidos, eram muitas vezes, deixados em segundo plano, o que resultava no 

cansaço que era visível e seus rostos. 

 Apesar das inquietações, notamos que grande parte dos profissionais com os quais tivemos a 

oportunidade de conversar trabalha por gostar da profissão. Muitos nos relataram o prazer sentido ao 

ver um antigo aluno em uma universidade, ou mesmo já formado e com um bom emprego, descreveram 

também a emoção sentida ao serem reconhecidos como antigos professores. Nesse sentido, assim como 
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os relatos negativos nos afligiam e nos trazia para uma realidade que precisava ser discutida, por outro 

lado, os relatos positivos nos motivavam a driblar as dificuldades expostas.  

 Neste momento foi de grande importância os momentos de discussão durante as aulas de 

supervisão de estágio, onde pudemos expor  nossas angústias mediante ao que ouvíamos na escola, ao 

passo que, tentávamos encontrar soluções que minimizassem os conflitos existentes. Estávamos em meio 

a bons profissionais que nos auxiliavam, nos esclareciam as dúvidas, ao mesmo tempo éramos motivados 

a prosseguir. 

 O medo é um sentimento natural e está presente quando uma determinada situação nos é 

desconhecida.  Os erros, a timidez, as dúvidas, o nervosismo, a ansiedade, e como já citado, o medo, 

fazem parte do aprendizado, afinal, no estágio estamos como professores, ou seja, aprendendo o ofício. 

 Aprendemos neste período de estágio, convivendo com outros professores e alunos, que como 

afirma Cortez (2003), o professor nunca está plenamente preparado para a prática docente, e, portanto, 

se faz necessário a evolução de suas ações e, consequentemente, a melhoria de suas aulas, mesclando o 

essencial, que é a teoria, a descontração, construindo uma empatia, tentando entender como o aluno 

raciocina, quais linguagens prefere e principalmente, como é construído seu conhecimento até então. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de ser uma das problemáticas de muitos iniciantes na docência, observa-se que este texto 

não se referiu, especificamente, ao momento de transposição de conhecimentos oriundos da ciência 

geográfica, mas sim, de problemas em contextos gerais que podem ser analisados em qualquer instituição 

que ofereça a formação de licenciatura.  

 Os relatos citados referem-se a algumas das situações que ocasionam a desmotivação de muitos 

licenciados recém-formados que acabam por exercer outras profissões não vinculadas à área do ensino.  

 Evidentemente que não se pode descartar as inquietações quanto a ausência de vagas no mercado 

de trabalho e a constatação da falta de vocação para lecionar. No entanto, o que é mais frequente emergir 

durante as conversas, refere-se a indisciplina na sala de aula; ao medo de não saber como agir em situações 

adversas; os limites na relação entre alunos e professor; a dificuldade em se trabalhar o conteúdo, ainda 

que tendo domínio sobre ele; a busca pela perfeição, que acaba ocasionando angústia nos estagiários; e 

as difíceis condições de trabalho do docente, que em linhas gerais, são consequências econômicas, 

políticas, mas também sociais. Aparentemente, são inquietações particulares, mas nos chamam a atenção 

pela quantidade de relatos parecidos advindos de pessoas que desistiram de suas carreiras. 

  Frente a esta situação é importante pensar na preparação dos alunos de licenciatura para além da 

importante e fundamental transposição do conteúdo. Partindo do princípio de que são pessoas ainda em 

formação, repletas de expectativas e apreensões. É importante pensar em alternativas de preparação que 

contemplem o rigor e a seriedade, mas também, o lado humano destes profissionais. 
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 É importante pensar que, muitos dos professores e professoras nos quais nos espelhamos, 

também passaram por momentos de dificuldade no decorrer de sua carreira profissional, sendo assim, 

situações adversas podem surgir em vários momentos, independente do tempo de experiência.    

 As dificuldades durante o estágio citadas neste artigo e que permanecem presentes na vida de 

muitos alunos, não devem ser ignoradas perante o medo de influenciar novos estudantes que almejam a 

docência como um ideal de carreira. É imprescindível que haja diálogo entre alunos e professores sobre 

as dificuldades de qualquer ordem que estejam ocorrendo no estágio.  

É necessário também que as lacunas existentes na formação inicial dos professores sejam 

superadas, propondo uma articulação entre o pedagógico e o conteúdo disciplinar que atenda as 

expectativas e necessidades do futuro professor, para que sua atuação, tanto no estágio, quanto 

profissional, atinja as expectativas desejadas. 

 Falar abertamente sobre a profissão, apontando não apenas para questões positivas, mas também 

negativas, tratando, neste último caso, como problemáticas que necessitam ser expostas, visando a busca 

por soluções. 
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INTRODUÇÃO 

Com o objetivo de ampliar as reflexões sobre importantes aspectos da história do ensino de 

Geografia, focamos o desdobramento desta história na formação do professor.  As pesquisas no campo 

evidenciam especialmente as políticas de formação inicial e continuada; o ensino de Geografia nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental; a cartografia escolar; a relação ensino e pesquisa; as disciplinas 

pedagógicas dos cursos de Geografia; as reformas educacionais; as diretrizes curriculares; recursos 

didáticos; metodologias de ensino; e as concepções dos professores sobre conceitos e categorias 

geográficas   (Oliveira (1967); Vlach  (1988); Ferraz (1995); Rocha (1996);  Pinheiro (2003; 2005); Santos 

(2005); Pessoa (2007); e Albuquerque (2011)). 

 Especialmente estas temáticas auxiliam na compreensão dos contextos de produção das 

orientações metodológicas destinadas aos professores de Geografia, já que apontam para a variedade e 

complexidade de fatos históricos ocorridos no período ao qual delimitamos a pesquisa, como, por 

exemplo, a política de implementação de uma “cultura pedagógica” considerada “moderna”, a 

incorporação da Psicologia da Educação e as reformas educacionais, a transformação da prática 

pedagógica por meio do esclarecimento aos professores e o destaque aos sujeitos que aspiraram a 

“projetos de educação”. 

 Neste sentido destacamos ainda, pela abordagem histórica, o estudo de Preve (1989), que sob a 

orientação da professora Amélia Americano Franco Domingues de Castro, analisou os textos publicados 

na seção “Contribuição ao ensino” do Boletim Geográfico do IBGE, entre os anos de 1943 e 1978. Na 

investigação ficou constatado o alto índice de textos publicados sobre o ensino totalizando 372 títulos. 

Os textos elucidam a ideia de que “o Estado educa o educador” com a preocupação em direcionar os 

docentes para a aplicação da Geografia “moderna” em sala de aula utilizando denominações compatíveis 

para à época como ensino “concreto”, “dinâmico”, “ativo”, associadas a “aprendizagem por descoberta” 

e a técnica do estudo do meio.  

 Ainda que considerada a fecundidade da produção existente sobre aspectos da formação e atuação 

de professores de Geografia, existem aspectos que podem ser melhor investigados no sentido de 

compreendermos alguns problemas relacionados a este processo ainda existentes nos dias de hoje, como, 
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por exemplo, as dicotomias teoria e prática pedagógica; a relação universidade e escola; o tempo de 

formação; e a relação bacharelado e licenciatura. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de pesquisa de fundo histórico, documental e bibliográfica desenvolvida por meio de 

procedimentos de identificação, reunião,  organização e análise de fontes documentais referentes aos 

aspectos do currículo do primeiro curso de formação de professores secundários de Geografia, oferecido 

na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) da Universidade de São Paulo (USP) e em seu 

Instituto de Educação. Delimitamos o período de pesquisa entre os anos de 1934 (ano de criação do 

primeiro curso de formação de professores de Geografia e História, em nível superior)  e 1961 (ano de 

promulgação da Lei n. 4.024 que fixou as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que 

consequentemente trouxe modificação no currículo dos cursos de formação docente). Tal período foi 

caracterizado então pela implantação da chamada “Geografia científica” em nosso país. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O decreto n. 6.283, de 25 de janeiro de 1934, que criou a USP regulamentou seus oito institutos 

oficiais, dentre eles a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras que abrigou o então curso de Geografia e 

História. Matricularam-se naquele curso, no ano de 1934, 24 seletos alunos, dos quais oito foram 

diplomados em 1936. 

 No período de 1936 a 1960 formaram-se 384 professores de Geografia [e História], dentre eles 

nomes ilustres que se projetaram no cenário nacional como José Orlandi e João Dias de Silveira (da turma 

de 1936); Ary França (turma de 1938); Aroldo Edgard de Azevedo e Maria Conceição Vicente de 

Carvalho (da turma de 1939); Amélia Americano Franco de Castro (turma de 1940); e Aziz NacibAb-

Saber (turma de 1945). 

Na década de 1930 o número de professores com formação especializada em Geografia [e 

História] foi tímido, totalizando 41 docentes. Na década de 1940 houve um aumento considerável e 

número de professores formados foi de 132 para alcançar um fluxo maior na década de 1950, de 211 

formandos. 

Na modalidade bacharelado do curso de Geografia e História, o número de formandos foi de 476 

no mesmo período. Desta forma, 92 alunos não optaram pela licenciatura. A proporção foi de 80,67% 

para as duas modalidades e 19,33% unicamente para o bacharelado. 

Quanto ao gênero dos 476 alunos formados nas duas modalidades (1936 a 1960) 68,9% eram 

mulheres. 
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Gráfico 1 – Evolução do número de formandos em Licenciatura no Curso de Geografia e História, 
entre as décadas de 1936 e 1960, na FFCL-USP 

 

  

Gráfico 2 – Formados na Licenciatura em Geografia e História pela FFCL da USP (1936-1960), por 
gênero 

 

 

O curso de Geografia e História na modalidade bacharelado tinha a duração de três anos e sua 

grade curricular era organizada da seguinte forma: 

Para a formação do geógrafo a grade curricular contemplava disciplinas das áreas de física e 

humanidades com referencial teórico “[...] provenientes de uma tradição majoritariamente positivista que 

exaltava o surgimento de zonas pioneiras e a luta contra a natureza, vinculadas a diferentes áreas do 

conhecimento (História, Direito, Literatura, Jornalismo, Engenharia, Militar, entre outras), ajudaram a 

promover fundamentos teóricos-metodológicos da “Geografia moderna brasileira”. (PIRES, 2012, s.p.). 
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O corpo docente reunia em sua primeira composição professores franceses, entre eles Pierre 

Deffontaines (1894-1978) e Pierre Monbeig (1908-1987), que subsidiaram os estudos geográficos 

brasileiros. Estes professores pretendiam formar uma geração de geógrafos capazes de reunir e analisar 

questões geográficas relacionadas ao território nacional, a paisagem, ao relevo, ao clima, a hidrografia etc. 

articuladas aos fatos dos fenômenos humanos. 

 

Quadro 1 -  Grade curricular inicial do curso de Geografia e História da FFCL da USP 

1º ano Geographia geral 

Geographia econômica 

História da Civilização (antiga e medieval) 

2º ano Antropogeographia 

Geographia econômica do Brasil  

História da civilização (moderna e 
contemporânea) 

História da América (inclusive pré-histórica) 

3º ano Antropogeographia (especialmente do Brasil) 

História da América 

História da civilização brasileira 

Fonte: Decreto n. 6.283, de janeiro de 1934 

 

Além da formação técnica oferecida pelas Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras das décadas 

de 1930 a 1960 elas se constituíram enquanto locus de formação de professores secundários. Neste sentido 

Cacete (2003) enfatiza que até a década de 1930 a formação do magistério secundário era inexistente, 

dada as características do sistema público de ensino que mantinha um número bastante restrito de escolas. 

Na falta de formação docente em nível superior “Os professores da escola secundária eram recrutados 

entre aqueles que dispunham de uma cultura geral e possuíam conhecimentos específicos relativos à 

matéria que pretendiam lecionar [...]”. (p. 21). 

Quando o sistema de ensino começou a se ampliar mediante necessidade do “[...] estabelecimento 

de uma economia urbano-industrial [...]” (p.13) surgiram urgências em relação a organização do ensino 

público para escolarização da população. 

A chamada “reforma Francisco Campos”, de 1931 já tinha dado maior organicidade para o ensino 

secundário e caráter de universalidade ao ensino superior. Buscava-se a pesquisa científica e a introdução 

dos estudos pedagógicos como condição para a formação docente, compunha-se assim o ineditismo da 

reforma, que tentou se concretizar com a criação da Universidade de São Paulo.  
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Com o Código de Educação de 1933, Decreto n. 5.844, o monumental Instituto de Educação 

Francisco de Campos foi transformado em Instituto de Educação que por sua vez deveria oferecer a 

formação pedagógica aos candidatos a professores para a escola secundária. 

Para Saviani (2009) os Institutos de Educação imprimiram o papel de incorporarem as disciplinas 

pedagógicas para firmá-las enquanto conhecimentos de caráter científico. O caráter científico 

inicialmente proposto considerava uma dimensão de pesquisa aos processos formativos.  

Cacete (2014) destaca que as Faculdades de Filosofia sofreram críticas quanto ao formato de 

formação docente que mantinham até os de 1960, especialmente, referentes ao fato de não conciliar a 

formação do professor e do pesquisador; pela inadequação na preparação do professor que trazia 

deficiência na prática docente; e pela precariedade na fixação do profissional à docência.  

Por estes motivos, Cacete (2015) relata que desde então se intensificou a discussão acerca da 

articulação entre a formação do bacharel e o professor de Geografia, já que estava caracterizada 

especialmente por um  

 

[...] aglomerado de disciplinas isoladas, desvinculadas do campo de atuação profissional dos 
professores. A acentuação teórica dos cursos de formação de professores, em detrimento daquilo 
que se entendia por “prática”, sustentava outra crítica recorrente. Acreditava-se que o professor 
aprendia o seu exercício pedagógico tão somente na prática da sala de aula. Dito de outro modo, 
a base teórica desses cursos não tomaria a prática como referência para formulação teórica. (p. 
5).  

 
 Para a autora os cursos de formação docente herdaram um paradigma positivista da racionalidade 

técnica instrumental, segundo o qual os professorandos deveriam ser instrumentalizados por meio de 

saberes envolvendo técnicas e procedimentos metodológicos para depois aplicar.  

Com relação ao curso que analisamos estes aspectos podem ser observados na grade curricular 

que previa três anos de estudos das disciplinas específicas e um ano de estudos das disciplinas pedagógicas 

oferecidos no Instituto de Educação. Uma das características do curso destinado à formação pedagógica 

de professores secundários é que tinha a duração de um ano, compondo o modelo de formação docente 

conhecido como “três mais um”. Em “História da formação de professores” Tanuri (2000) nos lembra 

que este modelo correspondia aos três anos dedicados aos estudos apresentados pelas disciplinas de 

conteúdos específicos da área de formação, mais um ano dedicado para a formação do licenciado. 

No Instituto de Educação o curso de formação docente de um ano era composto pelas seguintes 

disciplinas, a saber: Biologia educacional applicada ao adolescente; Psychologia educacional; Sociologia 

educacional; Methodologia do ensino secundário; Historia e Philosophia da educação; Educação 

secundaria comparada; e Methodologia do ensino secundário (Artigo 6º da secção IV do decreto n. 7.067, 

de 1935). 

 Por sua vez, o Instituto de Educação buscava a formação docente articulada com as bases da 

“Pedagogia moderna”, representada pelo movimento escolanovista.  O entrecruzamento entre as 

características das teorias pedagógicas e da formação específica do geógrafo favoreceu a circulação de 
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orientações metodológicas destinadas aos professores que subsidiaram a elaboração de programas de 

ensino para a escola secundária e a produção de manuais de ensino. 

 Certamente as tentativas de integração entre a formação específica do geógrafo e a pedagógica 

dialogavam intimamente com as bases teóricas da disciplina de Psicologia educacional, que em sua gênese 

contou com os esforços de Lourenço Filho (1897-1970) e Noemy da Silveira Rudolfer (1902-1980). 

Dentre os fundamentos do currículo para a formação docente constavam nas bibliografias das 

disciplinas textos de autores como John Dewey (1859-1952); William Heard Kilpatrick (1871-1965); 

Maria Montessori (1870-1952); Ovide Decroly (1871-1932); Édouard Claparède (1873-1940); Adolpho 

Ferrière (1879-1960); MoiseiPistrak (1888-1940); e Anton Makarenko (1888-1939). Dentre os brasileiros 

destacaram-se nos programas de ensino autores como João Augusto de Toledo (1879-1941); Antonio 

Firmino de Proença (1880-1946); Delgado de Carvalho (1884-1980); Fernando de Azevedo (1894-1974); 

e Lourenço Filho. 

  Nadai (1994) observa que o Instituto de Educação foi uma das respostas institucionais frente as 

propostas do Manifesto dos pioneiros da Educação Nova, já que nele Fernando de Azevedo, relator do Manifesto, 

propunha colocar em prática um projeto pioneiro de formação docente em nível superior em nosso país, 

considerando a “variante paulista” dos estudos universitários, que se organizava com potencialidade para 

assumir papel como centro de investigação e de pesquisa. 

O decreto estadual número 7.067, de 6 de abril de 1935, estabeleceu que no Instituto de Educação 

o ensino se daria por meio de cursos normais e extraordinários. Dentre os primeiros estavam o Curso de 

administradores escolares; o Curso de formação pedagógica de professores secundários; e o Curso de formação de professores 

primários. 

 Conforme relata Nadai (1994) o próprio Fernando de Azevedo conceituou o Instituto de 

Educação como o laboratório do sistema educacional paulista da época, também algo próximo a um 

centro de pesquisas.  

Conforme consta no quadro 2 o curso de formação docente era composto pelas seguintes 

disciplinas: 

O modelo didático-pedagógico de formação docente implantado a partir dos anos de 1930 deu 

importância a questão pedagógica, no entanto, até os dias de hoje não encontrou um encaminhamento 

satisfatório (SAVIANI, 2009), especialmente no que se refere a articulação entre a universidade e a escola 

de Educação Básica e entre a teoria e a prática educativa. 

A disciplina de Metodologia do ensino secundário era ministrada nos dois semestres do curso. 

Seu programa de ensino (USP, 1935) constava de cinco temas descritos abaixo. 

I- Natureza e significado do ensino secundário. 

II- O princípio do ensino secundário: a cultura geral e o despertar do espírito crítico, preparação para 

a vida. 
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III- O professor e o ensino secundário: preparação, função, a disciplina intelectual e moral a que ele 

deve se impor. 

IV- O contato moral e mental com os alunos. 

V- O professor secundário no meio social. 

 

Quadro 2  – Disciplinas do primeiro curso de formação pedagógica de professores secundários do 
Instituto de Educação, da Universidade de São Paulo 

Primeiro semestre Segundo semestre 

Biologia educacional applicada ao adolescente Historia e Philosophia da educação 

Psychologia educacional Educação secundaria comparada 

Sociologia educacional Methodologia do ensino secundário 

Methodologia do ensino secundário 

Fonte: Artigo 6º da secção IV do decreto n. 7.067, de 1935 

 

 Dada a especificidade dos saberes técnicos e profissionais da profissão docente, para a 

contratação do professor catedrático da disciplina de Metodologia do Ensino Secundário, não houveram 

inscritos, ficando a vaga em aberto até 1936. Conforme indica o decreto n. 7.067, de 1935, o corpo 

docente deveria ser composto por professores catedráticos; docentes livres; auxiliares de ensino; e 

professores contratados.   

Assim, para a disciplina de Metodologia do ensino secundário “[...] foram contratados Paul 

Arbousse Bastide e Dora de Barros Pastorino, o primeiro como regente e a segunda como auxiliar de 

ensino.” (NADAI, 1994, p. 160).  

 

O professor de Metodologia do Ensino Secundário deveria contar com o apoio de outros 
docentes – tantos fossem as Secções apresentadas – para tratar das Metodologias Especiais. Nas 
primeiras décadas, elas foram tratadas sob forma de conferências, com a colaboração da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e se destinavam a “complementar, por especialistas de 
cada uma das matérias das escolas secundárias, o curso de formação techinica e profissional do 
professor de ensino secundário.” Em geral os professores discorriam sobre “a importância da 
história da disciplina, isto é, a trajetória de sua constituição, o programa escolar e a metodologia 
do ensino das matérias de sua especialidade. (p. 165). 

 

Para a abordagem sobre a “Metodologia do ensino de Geografia” foi escolhido o geógrafo francês 

Pierre Monbeig que se tornou o primeiro docente da USP a sistematizar orientações metodológicas aos 

futuros professores de Geografia. As orientações foram ministradas em forma de conferência proferida 

no salão nobre do Jardim da Infância, do Instituto de Educação. Posteriormente o renomado professor 

se envolveu no debate sobre o ensino de Geografia, integrando uma comissão da Associação dos 
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Geógrafos do Brasil (AGB) para sugerir um programa para o ensino da Geografia no ensino secundário. 

O programa e as orientações metodológicas foram publicados nos artigos“ O ensino secundário da 

Geografia”, em 1935 e “A Geografia na escola secundária” , em 1945. 

A familiaridade de Monbeig com a temática se deve possivelmente por sua sólida formação na 

Universidade de Paris em Letras (1927), Geografia Geral (1928) e História e Geografia (1929), aliada ao 

fato de que em seu país atuou como professor do ensino secundário no Liceu de Caen (USP, 1935). 

As orientações metodológicas de Monbeig envolviam: 

- não fazer uso excessivo da memória; 

- buscar uma Geografia “racional e inteligente”; 

- entender a Geografia enquanto uma disciplina de cultura geral; enquanto estudo da realidade imediata; 

e estudo da relação entre o homem e a natureza; 

- utilizar recursos e processos didáticos como mapas, fotografias, leituras, observações, e excursões 

geográficas. 

 - partir do local  na compreensão dos fenômenos geográficos para compará-los com regiões mais 

distantes. 

As orientações de Monbeig contribuíram para a formação de um “novo profissional” atrelada ao 

panorama da era do capitalismo, da urbanização e industrialização que exigia novos rumos à educação. 

Assim, se por um lado o curso da USP  “[...] originou-se marcado pela dualidade em sua formação: 

conteúdo científico, formação cultural de um lado e pedagógico, metodológico e técnico, de outro.” 

(NADAI, 1994, p. 157), algumas ações fortaleciam a formação pedagógica, cujo foco se dava no último 

ano do curso. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo da história da formação docente em Geografia iniciada na FFCL da USP, em 1934 

favorece o conhecimento das “matrizes de formação” que se tornaram “variantes”, se consideradas as 

mudanças propostas nas orientações metodológicas, que foram se expandindo e nem sempre 

preservando suas características iniciais, não conferindo unidade e continuidade no tempo, especialmente, 

se observados seus determinantes históricos, políticos, sociais e educacionais.  

Devido a essas características, as concepções de currículo e metodologia de ensino em Geografia 

podem se configurar enquanto estratégias de intervenção no campo pedagógico, a partir de diferentes 

visões teóricas e políticas, o que determina os seus quadros conceituais, ancorados na ciência geográfica 

e na Pedagogia. 

No entrecruzamento entre os avanços destas áreas e da própria ciência geográfica, formaram-se 

os primeiros professores de Geografia para a escola secundária paulista. Dadas as características da época 

observamos que alguns obstáculos historicamente constituídos no processo de formação do professor 
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de Geografia em nosso país ainda estão em curso em nosso país, já que recentemente participamos, 

enquanto formadores de professores, da reorganização dos Projetos políticos-pedagógicos dos cursos de 

licenciatura da UNESP, orientada pela Deliberação CEE/SP n. 111/2012, com as alterações da 

Deliberação n. 126/2014.  Os cursos tiveram extrema resistência/dificuldade em ajustar, decorrente da 

exigência da legislação educacional, os 30% da carga horária total do curso que deveriam ser destinados 

às atividades/disciplinas de formação “técnico-pedagógicas”.  

Permaneceram nas discussões as dicotomias: currículo de formação específica do Bacharel em 

Geografia e sua formação pedagógica; a relação universidade e escola; e pesquisa e ensino.  
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INTRODUÇÃO 

No âmbito legal a Educação Básica brasileira é regida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, publicada em 1996, e que regulamenta a Educação Infantil, Fundamental, Médio, Profissional 

e Superior em todo país. A referida LDB estabelece que a Educação é dever da família e do Estado e tem 

por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para a cidadania e o trabalho. Neste 

contexto educacional, inserimos nossa pesquisa nos anos finais da Educação Básica (6º a 9º ano) e no 

Ensino Médio. 

Para orientação deste trabalho e para pôr em termos os aspectos legais que regem a educação 

pública e privada em nível nacional consideramos citar as finalidades da educação básica e os objetivos 

da educação, destacando que para a LDB 9.394/96 a “educação básica tem por finalidades desenvolver 

o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe 

meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores (Art. 22). A importância deste artigo está na 

definição de caminhos que irão tomar as diretrizes curriculares nos anos posteriores, como notado 

essencialmente nos PCN’s de 1998 e 2000. Porém, os PCNs foram publicados em caráter não obrigatório, 

como uma base de orientação nacional, não impedindo que os estados publicassem suas orientações e 

diretrizes curriculares. Para analisar a presença e o enfoque dado aos temas de Astronomia no ensino de 

Geografia consultamos e estudamos as propostas curriculares dos PCNs (de 1998 para os antigos anos 

de 5° a 8° série e de 2000, para o Ensino Médio) e da DCE (Diretrizes Curriculares Estaduais - Geografia) 

do Estado do Paraná, de 2008.  

Procuramos com a análise de temas de Astronomia nos documentos oficiais que regem o ensino 

de Geografia estabelecer um panorama do tratamento curricular que a relação Astronomia-Geografia está 

tendo no Ensino Básico, na disciplina de Geografia. Em alguns momentos comentaremos sobre as 

posições teóricas e políticas que condicionaram os currículos estabelecidos e discutiremos comparações 

entre documentos do mesmo âmbito, como por exemplo, entre o Currículo Básico de 1990 (Paraná) e a 

 
1 Graduando em Geografia, UNESPAR – União da Vitória, diegomag.com@gmail.com 
2 Doutora em Geografia, UNESPAR – União da Vitória, alcimaraf@yahoo.com.br 



 

 
881 

DCE paranaense de 2008, além de comparações entre as orientações de âmbito nacional para com os de 

âmbito estadual. Utilizamos em nosso trabalho autores como Sobreira (2005) e Leite et al (2014) que 

sugerem análises aos documentos nacionais para caracterizar o ensino de Astronomia em Geografia e na 

Educação Básica. Utilizamos de constantes citações aos documentos estudados e expomos também a 

contextualização de alguns autores quanto aos mesmos. 

Por fim, tendo um panorama de temas e encaminhamentos que dão os documentos oficiais para 

a Educação Básica no Brasil e no estado do Paraná, sintetizaremos uma tabela de subtemas de 

Astronomia que podem ser utilizados para o ensino de Geografia quanto as propostas e eixos do PCN 

(1998) para o ensino de 5° a 8° série (hoje 6° a 9° ano) e para a DCE paranaense (2008) proporemos 

temas pontuais que sigam as orientações oferecidas no que o documento estabelece como “dimensões 

do espaço geográfico”. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) foram publicados primeiramente em 1997, para 

os anos iniciais, em 1998 para o Ensino Fundamental de 5° a 8° série e logo após no ano 2000 para o 

Ensino Médio. Atualmente o Ensino Básico está organizado majoritariamente no sistema de 9 anos mais 

o Ensino Médio, e já se discutem propostas para construir a Base Nacional Comum e mudanças no EM. 

No entanto, a maioria das referências utilizadas neste trabalho e em alguns estados brasileiros ainda se 

baseiam nos PCNs como orientação legal dos conteúdos disciplinares. Como explicitado anteriormente, 

os PCNs foram promulgados em caráter norteador e flexível, constituindo somente bases sobre os quais 

estados e municípios podem constituir seus currículos escolares: 

 

A promulgação da 3a LDB (Brasil, 1996) em 20/12/96, foi seguida por trabalho de elaboração 
pelo MEC de novos referenciais curriculares nacionais para a educação básica, consubstanciados 
na publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino fundamental de 1a a 
4a série (Brasil, 1997), o de 5a a 8a série (Brasil, 1998) e para o ensino médio (Brasil, 2000), 
conforme competência da União estabelecida nesta LDB. Embora não tenham sido impositivos 
aos estados e municípios, os PCN tinham a finalidade de estabelecer diretrizes para nortear os 
currículos construídos pelas instancias regionais e, como seu principal objetivo educacional, a 
formação dos estudantes para o exercício da cidadania [...] (LEITE, 2014, et al. p. 565). 

 

Além desses documentos foram publicados também em 2002 o PCN+, visando complementar 

os documentos anteriores, e uma nova edição das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Básica, pelo MEC, em 2013. (LEITE, et al., 2014, p. 565) Algumas características que os documentos 

oficiais a partir da década de 1990 deram aos conteúdos de Astronomia no Ensino Básico destoam de 

propostas e reformas anteriores, conforme consultamos em Leite e outros:  

 

Contrastando com o programa nacional de 1951, no qual temas de astronomia tem pouquíssimo 
relevo, sendo tratados apenas em disciplinas de geografia e em física (Quadros 2 e 3), dentro do 
tópico gravitação, da mecânica, nos PCN conteúdos associados a astronomia aparecem com 
grande destaque tanto em Ciências, no ensino fundamental, especialmente no terceiro e quarto 
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ciclos (5a a 8a series), quanto em física no ensino médio. Essa grande mudança parece consistente 
com a ampliação de carga horaria e maior ênfase dada ao ensino de ciências nas LDBs de 1961 
e 1971, bem como com o desenvolvimento de projetos de ensino de Ciências a partir da década 
de 1960, e o início do desenvolvimento de pesquisas nas áreas de Ensino de Física e da Educação 
em ciência, a partir da década de 1970. Cabe notar que, nos PCN de geografia, há pequena 
presença de temas de astronomia, resumindo-se a tópicos como “Planeta Terra: a nave em que 
viajamos” e a localização e orientação na superfície terrestre, no ensino fundamental. (2014, p. 
565-566). 

 
 Porém, em análise aos conteúdos propostos pelos PCNs de 1998 e 2000 constatamos uma 

variedade de temas e direcionamentos em Geografia e na área de Ciências Humanas que podem carregar 

consigo um aporte de conteúdos relacionados a Astronomia. Esse estudo foi sintetizado em um quadro 

relacional que será apresentado a seguir. Antes veremos como é a posição de alguns autores sobre os 

conteúdos de Astronomia no Ensino Básico e especialmente em Geografia perante os PCNs.  

 Já citados, Leite et al. (2014) atribuem que atualmente a presença de temas de Astronomia no 

Ensino Básico perante os PCNs é presente sobretudo na disciplina de Ciências, hoje atribuída ao período 

de 6° a 9° ano. No entanto, reconhecem que alguns tópicos de Geografia e Física (no Ensino Médio), 

contém conteúdo de Astronomia (LEITE et al., 2014, 564-568). 

Sobreira estuda a presença de temas de Astronomia no PCN de Geografia (1998) e chega a 

elaborar uma tabela relacionando os principais tópicos propostos no documento que se relacionam com 

a ciência astronômica. O conceito de Sobreira já foi citado neste trabalho, portanto, já nos introduzimos 

nessa referência anteriormente. No capítulo 4 de sua tese (p. 168), o autor propõe uma disciplina para o 

ensino superior em Licenciatura de Geografia, com o nome “Cosmografia Geográfica”, para a preparação 

de professores de Geografia no trato de temas de intersecção com a ciência astronômica. Como Sobreira 

(2005, p. 76) define, a intersecção de temas entre a Astronomia e a Geografia são o foco da Cosmografia 

Geográfica, portanto, em alguns aspectos, sua proposta de disciplina para o ensino superior se atribui 

perfeitamente a preocupação de nossa pesquisa.  

 Sobreira (2005, p. 160) através da análise da ocorrência de temas de Cosmografia (Astronomia e 

Geografia) em livros e materiais didáticos de Geografia e Cosmografia, no ensino básico e superior, entre 

o século XIX, XX e XXI, estabelece um grupo mínimo de temas cosmográficos a serem tratados no 

ensino superior de Licenciatura em Geografia. Seriam eles: Estações do Ano; Movimentos da Terra; 

Sistema Solar; Orientação Geográfica; Fusos Horários. Já os temas presentes no PCN de Geografia, 

identificados por Sobreira, estão sintetizados em tabela que reproduzimos a seguir. Observa-se a 

consonância que tais temas têm com os temas mínimos abordados por Sobreira anteriormente. Segue a 

tabela elaborada pelo autor:  

Pela visualização do Quadro I, percebemos que os eixos temáticos relacionados a Cartografia e o 

estudo da natureza são portadores de itens relacionados sobretudo a orientação geográfica, o Planeta 

Terra e clima. Não seria diferente considerando que habitamos um astro (Terra) e somos alimentados 
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pela energia de outro (o Sol), e que o primeiro se movimenta em torno de si mesmo e ao redor do 

segundo, o que nos afeta diretamente em questão de clima, estações, horas do dia e orientação. 

 

Quadro I – Temas de Astronomia nas propostas curriculares no PCN de Geografia, segundo Sobreira (2005). 

EIXO TEMA ITEM 

O estudo da 
natureza e sua 
importância para o 
homem. 

Os fenômenos naturais, sua 
regularidade e sua 
possibilidade de previsão pelo 
homem. 

 
Planeta Terra: a nave que viajamos; 
As águas e o clima; 
Circulação atmosférica e estações do ano. 
 

A cartografia como 
instrumento na 
aproximação dos 
lugares e do 
mundo. 

Da alfabetização cartográfica a 
leitura crítica e mapeamento 
consciente. 

 
Os pontos cardeais, utilidades práticas e 
referenciais nos mapas;  
Orientação e medição cartográfica; 
Coordenadas Geográficas. 
 

Os mapas como possibilidade 
de compreensão e estudos 
comparativos das diferentes 
paisagens e lugares. 

 
Os pontos cardeais e sua importância 
como sistema de referência nos estudos 
da paisagem, lugares e territórios;  
A Cartografia e os sistemas de orientação 
espacial. 
  

Fonte: Parâmetros Curriculares Nacionais, 1998. Adaptado de Sobreira, 2005, p. 123.  

 

Por último ainda na visão de Cavalcante (2012, p. 196) os temas de Astronomia que mais se 

aplicam ao ensino de Geografia, presentes nos PCNs (1997, 1999 e 2001), são: Orientação geográfica; 

Estações do Ano; Movimentos da Terra e movimento das Marés.  

Propomos também, nossa analise neste trabalho sobre as orientações dos PCNs de 98 e 2000, e 

suas propostas curriculares para a disciplina de Geografia que proporcionam intersecção com temas 

astronômicos. Adotamos então um critério de análise semelhante ao conceito principal da tese de 

Sobreira (2005, p. 76) para Cosmografia Geográfica, um conjunto temas de característica celeste e 

terrestre, porém, diferimos adicionando o peso de abordagens em consonância com correntes 

contemporâneas do ensino de Geografia, que valorizam. Analisando o PCN de 5 a 8° série para Geografia 

destacamos dois objetivos em que a ligação entre Geografia e a Astronomia pode ser trabalhada, o 

primeiro é “perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando seus 

elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente” (p. 07). 

Esse objetivo condiz como percebe-se parte do mundo e entender os sistemas naturais que agem no 

ambiente. É praticamente impossível entender qualquer dinâmica climática, ecológica e ambiental sem 

levar em conta a radiação solar e a atmosfera terrestre. O segundo objetivo que destacamos trata de “saber 

utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos” 

(08). Seguramente que várias das informações provindas de notícias relacionadas a explorações espaciais 
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e observações astronômicas são alvo de discussões dos alunos, que muitas vezes esperam algum retorno 

do professor de geografia ou ciências quanto a sua curiosidade sobre o assunto. Nem precisaríamos citar 

o quanto a tecnologia desenvolvida em astronomia e astronáutica nos é usual a Geografia, podendo se 

fazer presente na sala de aula. A simples possibilidade de utilizarmos o GPS já denota esse fato.  

O diálogo da Geografia com outras áreas condizentes com temas trabalhados em sala de aula é 

recomendado para uma melhor contextualização dos conteúdos e a construção de um conhecimento 

integrador. O PCN de 1998, de 5 a 8° série, para Geografia, faz a seguinte recomendação: 

 

[...] dificilmente haverá avanços em relação à questão da escala de abordagem no ensino de 
Geografia se não houver assimilação da idéia da flexibilização no tratamento dos temas e 
conteúdos nos programas de estudo. Será bastante oportuno que o professor dialogue com as 
áreas afins quando for definir o seu campo de interesse e tempo de permanência nas diferentes 
escalas na abordagem do tema. (p. 32). 

 

Pretendemos mostrar que o diálogo que se pode empreender no ensino de Geografia com a 

Astronomia pode ser profícuo e pode estar em consonância com as dimensões e categorias trabalhadas 

na ciência geográfica. Analisa os eixos, temas e itens propostos pelo PCN de Geografia elaboramos uma 

tabela que identifica e sintetiza os temas que mais se aproximam de uma intersecção com a Astronomia. 

Ainda adicionamos em cada a proposta de item apontado pelo documento, propostas de subitens que 

podem ser abordados pelos professores de Geografia em sala de aula, sem, no entanto, fugir da dimensão 

estabelecida pelo tema originário. Segue nossa tabela no Quadro II a seguir: 

Quanto ao PCEM (Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio) de 2000, 

destacamos algumas atribuições a área de Ciências Humanas em que a Astronomia pode contribuir para 

a disciplina de Geografia. O PCNEM orienta o currículo do Ensino Médio por áreas: 

A reforma curricular do Ensino Médio estabelece a divisão do conhecimento escolar em áreas, 
uma vez que entende os conhecimentos cada vez mais imbricados aos conhecedores, seja no 
campo técnico-científico, seja no âmbito do cotidiano da vida social. A organização em três áreas 
– Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 
e Ciências Humanas e suas Tecnologias – tem como base a reunião daqueles conhecimentos que 
compartilham objetos de estudo e, portanto, mais facilmente se comunicam, criando condições 
para que a prática escolar se desenvolva numa perspectiva de interdisciplinaridade. (PCNEM, 
2000, p. 18 e 19) 
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Quadro II - Síntese de Propostas Curriculares do PCN de Geografia (5° A 8°) que Possuem Intersecção com a Astronomia e Respectivos Subitens Sugeridos para o Ensino de 
Geografia 

CICLO EIXO TEMA ITEM SUBITENS 

3° Ciclo 
(antigas 5° 
e 6° séries) 

 
A Geografia como 

uma possibilidade de 
leitura e 

compreensão do 
mundo 

A construção do 
espaço: os 

territórios e os 
lugares (o tempo da 
sociedade e o tempo 

da natureza) 

As diferentes técnicas e costumes e a 
diversidade de paisagens entre o campo 

e a cidade 

Diferentes formas de se relacionar com que pertence a atmosfera e ao 
espaço celeste; 

Diferenças culturais relacionadas a Astronomia e Astrologia entre 
campo e cidade. 

Os ritmos da natureza no processo de 
produção das condições materiais e da 
organização social de vida no campo e 

na cidade 

A Astronomia no entendimento do tempo; 
A Astronomia no entendimento do ritmo da natureza e as diferenças 

entre o ritmo de atividades do campo e da cidade 

O estudo da natureza 
e sua importância 

para o homem 

Os fenômenos 
naturais, sua 

regularidade e 
possibilidade de 

previsão pelo homem 

Planeta Terra: a nave em que viajamos 

Dimensões da Terra 

Movimentos da Terra 

Sistema Solar 

Sistema Terra-Lua 

Sistema Sol-Terra 

Conhecimento de nossa localização e as escalas do universo: nosso 
planeta, nosso sistema, nossa galáxia, grupo local, super aglomerado, 

universo. 

Circulação atmosférica e estações do 
ano 

Influência dos movimentos da Terra e da radiação solar no clima e na 
circulação atmosférica. 

A natureza e as 
questões 

socioambientais 

Poluição ambiental e modo de vida 
urbano 

Poluição luminosa e atmosférica nos centros urbanos 

Problemas ambientais que atingem 
todo o planeta (o efeito estufa, a 

destruição da camada de ozônio e a 
chuva ácida) 

Interação atmosfera terrestre e radiação solar: cuidados para o 
equilíbrio do planeta e a saúde humana 

Lixo Espacial 

O campo e a cidade 
como formações 

socioespaciais 

A cultura e o 
consumo: uma nova 

interação entre o 
campo e a cidade 

A influência das formas de viver na 
cidade e no campo e a expansão dos 

meios de comunicação e dos 
transportes 

Mudanças nas relações entre o ser humano e o espaço celeste: novos 
objetos no céu e novos conhecimentos 

A cartografia como 
instrumento na 

aproximação dos 
lugares e do mundo 

Da alfabetização 
cartográfica à leitura 

crítica e 
mapeamento 
consciente 

Os pontos cardeais, utilidades práticas e 
referenciais nos mapas 

Movimentos aparentes do Sol 

Pontos Cardeais Geográficos, Norte e Sul Magnéticos, Norte e Sul 
Celestes 

Orientação e medição cartográfica 

Graus, Horas, Minutos e Segundos 

Superfície Terrestre e suas projeções 

Trigonometria Esférica 

Coordenadas geográficas 

Sistemas de Coordenadas 

Fusos horários 

Esfera Celeste e movimentos aparentes dos Astros 

Os mapas como  
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Fonte: Parâmetros Curriculares Nacionais, 1998. Tabela sintetizada pelo autor, 2018. 

possibilidade de 
compreensão e 

estudos comparativos das 
diferentes paisagens 

e lugares 

Os pontos cardeais e sua importância 
como sistema de referência nos estudos 

da paisagem, lugares e 
territórios 

Sistema de referência a partir de um observador na superfície da Terra. 
 

Uso dos astros para localizar pontos na Terra; 

A cartografia e os sistemas de 
orientação espacial 

Sistemas de Coordenadas 

Esfera Celeste e movimentos aparentes dos Astros 

Fusos horários 

4° Ciclo (7° 
e 8° séries) 

A evolução das 
tecnologias e as 

novas 
territorialidades em 

redes 

A velocidade e a 
eficiência dos 

transportes e da 
comunicação como o 
novo paradigma da 

globalização 

A evolução das técnicas na navegação e 
a integração dos mercados 

A Astronomia na orientação náutica 

A Internet, a comunicação instantânea 
e simultânea e a aproximação dos 

lugares. 
Comunicações via satélite 

Um só mundo e 
muitos cenários 

geográficos 

Estado, povos e 
nações 

redesenhando suas 
fronteiras 

As mudanças atuais nas relações 
políticas internacionais e a atual ordem 
mundial: a busca de novas hegemonias. 

Heranças da corrida espacial e cooperação internacional em pesquisas 
espaciais e indústria astronáutica. 

Modernização, 
modos de vida e a 

problemática 
ambiental 

O processo técnico-
econômico, a 
política e os 
problemas 

socioambientais 

As revoluções técnico-científicas, o 
consumo de energia e outros recursos 

naturais e seus impactos 
no ambiente. 

Problemas ambientais relacionadas a atmosfera e a radiação solar: 
destruição da camada de ozônio, efeito estufa, ilhas de calor, 

diminuição da proteção dos polos, etc. 

Industria astronáutica e seus impactos ambientais 

 
Ambiente urbano, 

indústria e modo de 
vida 

Ritmo urbano: a poluição e qualidade 
de vida 

Poluição luminosa 

A poluição do ar e o clima urbano Poluição atmosférica, ilhas de calor 

As fontes de energia limpa. Uso de energia solar 
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 A Geografia pertence a área de Ciências Humanas. Segundo o PCNEM, o currículo da área de 

Ciências Humanas e suas Tecnologias devem atender os seguintes caminhos, que, segundo a percepção 

desta pesquisa, condizem com pressupostos que proporcionam uma relação interdisciplinar entre 

Geografia e Astronomia. São eles: 

• compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de ocupação de espaços físicos e 

as relações da vida humana com a paisagem, em seus desdobramentos político sociais, culturais, 

econômicos e humanos; 

• entender o impacto das tecnologias associadas às Ciências Humanas sobre sua vida pessoal, os 

processos de produção, o desenvolvimento do conhecimento e a vida social; 

• entender a importância das tecnologias contemporâneas de comunicação e informação para 

planejamento, gestão, organização, fortalecimento do trabalho de equipe; (p. 96). 

Acreditamos que o recente início da cruzada humana rumo ao espaço extraterrestre crie novas 

relações do ser humano com o céu, os astros e o espaço sideral. Também o desenvolvimento de 

tecnologias na área de telecomunicação espacial e via satélite, além de pesquisas científicas em ambientes 

de microgravidade, e o avanço da indústria aeroespacial e astronáutica cada vez mais injete tecnologia e 

conhecimento sob a sociedade terráquea.  

A seguir, pautados em outro documento oficial, regionalizamos nossa abordagem ao analisar as 

Diretrizes Curriculares do Paraná de 2008 para o ensino de Geografia e seus antecedentes. Além disso, 

esta análise nos proporcionará fazer uma equiparação entre as diretrizes e orientações previstas por uma 

base nacional e outra estadual.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Partindo para uma análise mais local, aborda-se as Diretrizes Curriculares Estaduais do Estado 

do Paraná (2008), para Geografia, e pondera-se algumas possibilidades no tratamento de temas que 

contemplem a Astronomia. Porém antes comentaremos dois documentos que antecederam a DCE 

paranaense e vigoraram como propostas oficiais desde 1990 até a construção das novas diretrizes.  São 

eles o Currículo Básico para a Escola Pública no Paraná (CB) e a Reestruturação do Ensino de 2° Grau 

no Paraná/Conteúdos Essenciais, ambos de 1990.  

O CB e a Reestruturação do 2° Grau adotam assim como a DCE de 2008 a metodologia e filosofia 

do materialismo histórico-dialético como base da construção das propostas curriculares. A principal 

corrente epistemológica que influencia os documentos é vinculada a Geografia Crítica, embora haja 

algumas características da Geografia Tradicional e Fenomenológica. O CB estrutura desde o ensino da 

Pré-escola até ensino de 5° a 8° série, hoje ensino Infantil e Ensino Fundamental de 9 anos (1° a 9° ano) 

na maioria das escolas paranaenses. Antes disso algumas características devem ser destacadas para a 

caracterização do CB, ao menos enquanto análise particular a esta pesquisa: 
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 - Orientação filosófica e metodológica do Materialismo Histórico-Dialético; 

 - Apresenta uma divisão de conteúdos com base em: principais ferramentais da Geografia, 

Geografia do Município, Geografia do Paraná, Geografia do Brasil, Escala Global.  

 - O professor é detentor do conhecimento e é ele que deve repassar os conteúdos aos alunos; o 

professor é o profissional que escolhe o melhor método para propiciar o processo de aprendizagem; 

 - Os conteúdos apresentam principalmente orientações para a reflexão sobre as relações sociais 

e econômicas no espaço Geográfico. Os conteúdos vinculados a chamada Geografia Física são muito 

reduzidos nas propostas curriculares; 

 - Embora o documento reproduza crítica ao ensino conforme os aspectos tradicional-positivistas 

a organização curricular do CB é claramente cartesiana, tradicional e reproduz a aprendizagem estanque 

de conteúdo; 

Não teceremos comentários além desses apontamentos, pois o objetivo é chegarmos a análise da 

DCE. Obstante identificamos em análise aos conteúdos propostos pelo CB pouquíssimos aspectos que 

possamos correlacionar a uma presença de temas de Astronomia no ensino de Geografia. Identificamos 

que:  

 - Na pré-escola: observação do meio, localização e representações espaciais;  

 - 1° a 4° série: cartografia e coordenadas geográficas, tratamento de conhecimento dos alunos 

sobre o meio, e fontes de energia (especificamente energia solar). 

  - 5° a 8° série:  Na 7° Série: possibilidade de abordar o tema corrida espacial; Na 8° Série, no eixo  

 

II – Apropriação da natureza e a questão ambiental os tópicos “2.1 As grandes paisagens naturais 

do Globo” nos itens “Clima” e “Divisão Climática do Planeta.”; tópico “2.2 – A degradação ambiental” 

nos item “Poluição Atmosférica: ilhas de calor, efeito estufa, inversão térmica.” e o tópico “2.3 As 

alterações da natureza provocadas por fenômenos naturais.” (PARANÁ, 1990, p. 89 – 105). 

 A reestruturação do ensino médio ou 2° Grau no Paraná foi publicada em 1990 como é um 

relatório de estudo que apresenta as propostas discutidas e apresentadas pelos núcleos regionais de 

educação do Paraná e propõe em seguida seu próprio currículo para a reestruturação do ensino de 

Segundo Grau paranaense. O chamado 2° Grau se constituía de Educação Geral (Ensino Médio), 

Magistério e Contabilidade. Nas propostas apresentadas pelos núcleos regionais, em quase todas 

aparecem o tema “Astronomia” no 1° ano do 2° grau, no que segue a citação do seguinte trecho do 

documento:  

 

Como resultado das discussões realizadas pelos professores nos Núcleos de Educação, surgiram 
as seguintes propostas: quanto aos conteúdos, material didático e sistema de avaliação.   
QUANTO AOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:  
1. Educação Geral 
1ª. Série 
.  A ciência geográfica 
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.  Astronomia 

.  Geodésia e princípios de Cartografia 

.  Geografia Física e Geral 
2ª. Série  
.  Geografia Humana Geral 
.  Geografia do Brasil 
3ª. Série 
.  Geografia Econômica Geral 
.  Geografia Econômica do Brasil 
. Geografia do Paraná 
.  Geografia do Município. (PARANÁ, 1990, p. 04). 

 

É notável, porém, que por uma opção ideológica e política, os conteúdos propostos oficialmente 

pelo documento diferiram em muitos aspectos dos conteúdos propostos pelos professores. Os temas 

concernentes a Astronomia e Cartografia terão pouca presença no 1° ano, e o tópico Astronomia é 

reduzido ao conteúdo básico “O espaço do Planeta Terra”. O motivo dessa adoção reduzida de temas 

de Astronomia e Cartografia pode ser explicada pela adoção metodológica e política do Estado e da 

Secretaria de Estado de Educação em valorizar os aspectos humanos e históricos em detrimento de temas 

físicos, naturais e de métodos (como mapeamento, orientação, sensoriamento, observação), valorizados 

por correntes combatidas pelas novas teorias educacionais em voga. A propostas oficial estabelece:  

 

1° Ano – TEMA: As escalas espaciais; SUBTEMA: Universo; CONTEÚDO BÁSICO: O espaço do 

Planeta Terra. [...] (PARANÁ, 1990). 

 

Ainda há possibilidade de aparecer alguma associação com Astronomia em “Tema: A Geografia 

Como Conhecimento Científico; Subtema: A produção do conhecimento geográfico, Tema: Os métodos 

da Geografia/ Subtema: A utilidade da Geografia: As fontes da pesquisa Geográfica. Também ainda pode 

aparecer em Tema: As Escalas Espaciais, Subtema: Espaço Zonal: A natureza na Zona tropical. 

(PARANÁ, 1990). No último ano é estudado os problemas ambientais e a poluição do ar, porém seria 

mínima a possibilidade de alguma associação a Astronomia.    

A partir de 2003 começa a ser discutido em âmbito estadual uma nova proposta curricular para a 

educação paranaense, pois as propostas estabelecidas pelo CB não foram efetivas devido a mudança na 

administração do Estado no período da década de 90, pois, em 1991, foi lançado o documento “Paraná: 

Construindo a Escola Cidadã”, no qual instruía a possibilidade de cada escola elaborar seu próprio 

currículo. (Caldas, 2016, p. 13-14). 

São publicadas em 2008, depois de alguns anos de estudo e discussão, as Diretrizes Curriculares 

da Educação Básica, pela Secretaria de Estado de Educação do Paraná. A DCE paranaense possui um 

enfoque político e metodológico que prioriza a abordagem política e social em Geografia. O documento 

possui quatro dimensões de conteúdos estruturantes que orientam o ensino de Geografia, e propõe 

quatro métodos ou ferramentas de práticas pedagógicas; As dimensões de conteúdos são definidas 
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perante a posição de que o principal objeto de estudo da Geografia é o espaço geográfico, enquanto “o 

espaço produzido e apropriado pela sociedade (LEFEBVRE, 1974), composto pela inter-relação entre 

sistemas de objetos – naturais, culturais e técnicos – e sistemas de ações – relações sociais, culturais, políticas e 

econômicas (SANTOS, 1996).” (PARANÁ, 2008, p. 51).  Os conteúdos estruturantes são: dimensão 

econômica do espaço geográfico; dimensão política do espaço geográfico; dimensão socioambiental do espaço geográfico; 

dimensão cultural e demográfica do espaço geográfico. Existem também as práticas pedagógicas, são elas: A aula de 

campo, os recursos audiovisuais, a cartografia e a literatura.  

A posição da DCE é de crítica as formas de currículos anteriores baseadas no academicismo 

(ensino tradicional) e a proposta Humanista-individual dos PCNs. Segundo o DCE de Geografia, a 

posição dos PCNs não valoriza os aspectos coletivos e históricos sociais e são parte de um projeto de 

educação neoliberal. (PARANÁ, 2008, p. 17-18, 48-50) 

As Diretrizes de 2008 apresentam uma proposta concisa e politicamente definida. Apresentam 

uma evolução em comparação ao Currículo Básico e a Reestruturação do 2° Grau de 1990 porque não 

se apresenta como proposta curricular com conteúdos estanques e fechados. Também faz jus a sua opção 

metodológica não reproduzindo tantas contradições quanto as verificadas no CB.  

Passemos a análise de possibilidades da abordagem de temas de Astronomia a partir da DCE. 

Abordaremos os possíveis conteúdos a partir das propostas estabelecidas pela  DCE para cada dimensão 

do espaço geográfico que o documento pontual como eixo dos conteúdos para o ensino de Geografia. 

Refletimos direcionamentos mais fechados que aqueles que apresentamos no Quadro I, quando 

analisamos os PCNs, isso devido a menor compartimentação curricular do documento e a posição 

metodológica e filosófica imperante perante cada dimensão.  

A palavra Astronomia não aparece nenhuma vez nas Diretrizes Curriculares. Além disso o 

documento já deixa explícito os seus enfoques teóricos, tanto que estabelece a dimensão socioambiental 

como um “subcampo” da ciência geográfica, pois “não constitui mais uma linha teórica dessa disciplina” 

(PARANÁ, 2008, p. 71). Apesar disso, poderíamos ainda encontrar “brechas” que nos permitiriam imbuir 

abordagens que mantenham alguma relação com Astronomia.  

Na dimensão econômica poderíamos destacar o empenho internacional na corrida pela exploração 

do espaço sideral e seus possíveis impactos econômicos na sociedade global, também, a importância da 

indústria astronáutica e o desenvolvimento de tecnologias espaciais; na dimensão política poderíamos 

destacar as disputas e cooperações internacionais em torno do estudo e exploração do meio interstelar, e 

o estabelecimento de redes de transmissão de informações via satélite, e as deliberações internacionais 

em torno do uso do espaço sideral e da orbita terrestre; na dimensão socioambiental poderíamos trabalhar a 

questão do lixo espacial, um problema com potencialidades de interferência ambiental e política que 

precisa de uma atenção maior pelas ciências humanas e da natureza, o uso de energia solar como fonte 

de energia renovável, a poluição luminosa no meio urbano, considerações sobre a radiação solar e sua 

influência no clima urbano e rural, os problemas ambientais que afetam a dinâmica dos raios solares na 
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atmosfera, também o gasto de recursos pela indústria astronáutica e sua potencial poluição da atmosfera 

terrestre; por fim, a sugestão para a dimensão cultural e demográfica é o estudo da relação do ser humano com 

o ambiente através de sua relação cultural e vital com o céu, as estrelas, os planetas, objetos estelares, o 

nosso satélite natural (a Lua) e o Sol.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quantos ao PCN de Geografia, o Quadro II resume muito bem uma variedade de temas bem 

maior que prevista por Leite et al (2014) e Cavalcanti (2012), embora a variedade encontrada não seja 

efetivamente de temas abordados com frequência em sala de aula, mas de abordagens que são possíveis 

dentro das dimensões propostos pelo PCN de Geografia e que possuem possibilidades pedagógicas. 

Pensar por exemplo a nossa relação com o céu e os astros no dia-a-dia, o que pode haver de Astronomia 

no clima, nas atividades humanas, nas comunicações, ou então, o céu na paisagem urbana e na paisagem 

rural. A relação entre a Astronomia e a temática transversal meio ambiente também é notável e 

identificamos possíveis temas que podem ser abordados em Geografia, como a discussão atual em torno 

do Lixo Espacial.  

Para o DCE, analisamos também outras referências e abordagens no documento que poderiam 

denotar alguns aspectos epistemológicos e pedagógicos quanto a ciência Geográfica que podem ser 

relacionados a temáticas de Astronomia. Por exemplo, o domínio da linguagem cartográfica e a leitura de 

mapas é recomendada pelo DCE para desenvolver um ferramental importante no estudo de Geografia e 

aprimorar a abstração de fenômenos espaciais. Essa aproximação com a Cartografia significa que em 

algum momento o assunto Globo Terrestre, Coordenadas Geográficas, Sistemas de Coordenadas, 

movimentos da Terra e movimento aparente do Sol terão de ser abordados, direta ou indiretamente. No 

entanto, visto que essa análise demandaria mais páginas, vemos que nossos objetivos para esse artigo 

seriam ultrapassados, já que nosso foco é o teor curricular. Apesar da delimitação afunilada pelo 

documento para a prescrição de temas a cada dimensão geográfica estabelecida foi possível encontrar 

uma variedade de temas considerável que poderiam aparecer em discussões em sala de aula, sem, no 

entanto, perder o foco da orientação de estudo.  

Através da pesquisa empreendida nos foi possível constatar que realmente há sim temas de 

Astronomia que afinal podem assumir significâncias geográficas e estarem presentes nas orientações 

curriculares oficiais para a Educação Básica. Os temas de Astronomia assim se configuram em conteúdo 

de potencial interdisciplinar e ao mesmo representam um desafio perante os professores de Geografia, 

que terão de se defrontar perante tais temas em sua prática diária em sala de aula, seja trazido pelas 

próprias orientações oficiais e livros didáticos, seja pelos próprios alunos.  

Não podemos nos esquecer que cada documento discutido e analisado neste artigo tem um teor 

metodológico, pedagógico e político diferente, todos influenciados por fatores históricos, construídos 

em caráter ora mais impositivo, ora em caráter mais democrático, porém, todos derivados de vertentes 
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específicas que consolidam nos meios legais. Por assim dizer, seja o documento apresentado como 

proposta, sugestão, ou currículo a ser seguido, não é tirado seu eventual uso legal e sua influência política.  

 Podemos notar um certo antagonismo entre o PCNs de Geografia e a DCE paranaense, porém, 

alguns aspectos pedagógicos no tratamento de conteúdos e métodos possuem consonância, derivados da 

valorização da Cartografia como ferramenta de ensino de Geografia, da valorização dos aspectos 

emotivos e culturais, da necessidade de envolver discussões pautadas na atualidade e no cotidiano, 

necessidade de envolver os processos atuais de desenvolvimento tecnológico, globalização e transmissão 

de informações, do uso de atividades práticas e jogos no ensino, entre outros.  

 Com maior ou menor dificuldade foi possível encontrar ou propor temas que se adequem aos 

eixos estabelecidos pelos documentos, reforçando que existe sim possibilidades de relacionar 

conhecimentos de Astronomia em aulas de Geografia. Porém, pontuar conteúdo é muito fácil: é preciso 

levar em conta em que a Astronomia realmente contribui para o ensino de Geografia na Educação Básica, 

e, também, quais são as dificuldades dos professores no tratamento de temas de Astronomia em sala de 

aula e se esses profissionais estão sendo preparados para conduzir tais temas.  
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O CONTEXTO DA REDEMOCRATIZAÇÃO, 
DA ‘REFORMA’ DO APARELHO DO 

ESTADO E A EDUCAÇÃO 
 
 

Vinícius Augusto Marques dos Santos198; João Vitor Ferreira 
Gonçalves199 

 
 

INTRODUÇÃO 

A crise da educação no Brasil, principalmente na educação pública, reflete o histórico avanço do 

capital privado sobre a educação, agravando o quadro de crise e precarização do ensino público. Como 

fundamentos do capital, a estrutura econômica e política interferem diretamente nas legislações para 

educação de forma a torna-la uma mercadoria cada vez mais rentável e acrítica, mais evidente ainda nos 

países subdesenvolvidos200 e dependentes201. Materializa-se o interesse econômico à luz do avanço 

neoliberal e a educação mercantilizada se torna elemento fundamental de controle social e reprodução da 

classe trabalhadora menos esclarecida. 

A política econômica liberal sempre precedeu as crises estruturais do capital e apontou para a 

necessidade de reconfiguração. Esse processo, no entanto, irrompe os interesses populares e dos 

trabalhadores envolvidos para atender interesses hegemônicos. Taís interesses têm historicamente 

forjado políticas de ‘reformas’ na retórica neoliberal de ‘resgatar economias e o desenvolvimento social’ 

de sociedades que normalmente antecederam governos com algum viés progressista. Na prática se mostra 

bem diferente, os interesses hegemônicos do capital se sobrepõem aos interesses populares e escancara 

os verdadeiros objetivos reformistas; por vezes, as ‘reformas’ são justificativa e objetivo para golpes de 

estado202 e estagnação de políticas econômico-sociais aos interesses do capital.  

O século XX é marcado por acontecimentos geopolíticos importantes na organização da 

economia e espaço mundial. Primeiro importante acontecimento foi I Guerra Mundial (1914-1918), ainda 

na primeira metade do século passado. Concomitante, em 1917, eclode a Revolução Russa e a instauração 

do socialismo na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), colocando-se como alternativa real 

 
198 Especialista em Ensino de Sociologia (2015) e graduando em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina 
(viaugusto.ms@gmail.com). 
199 Graduando em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina (joaofergo@gmail.com). 
200 Entende-se país subdesenvolvido conforme Santos (1982, p.30) que “é uma Formação Sócio-Econômica dependente, um 
espaço onde o impacto das forças externas é preponderante em todos os processos. Por esse motivo, sua organização do 
espaço é dependente”. 
201 Sobre teorias da dependência, ver SANTOS (1982) e “Dialética da dependência” (MARINI, 1973). 
202 Sobre o golpe de 2016 em: LÖWY, 2016; SOUZA, 2016. 
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ao modo de produção capitalista. Na segunda metade do mesmo século, pós II Guerra Mundial (1939-

1945), a Guerra Fria apresenta-se como o embate ideológico máximo entre a alternativa 

socialista/comunista ao capitalismo liberal hegemônico representado pelo imperialismo203 estadunidense. 

Questionado o modelo capitalista em meio à crise econômica de 1929, a política afirmativa do 

‘Bem estar social’ surge com a prerrogativa do Estado interventor e moderador de toda política nacional. 

O modelo de bem estar expõe seus limites já no fim dos anos 1960, e um novo ciclo liberal culmina na 

crise do petróleo (1973-1979). Nesse contexto de endividamento dos países subdesenvolvidos, aumento 

da inflação, queda nas taxas de lucro e instabilidade econômica nos países centrais, o neoliberalismo 

apresenta-se como “única” alternativa viável ao enfrentamento dos problemas econômicos e sociais 

(ANTUNES, 2005). 

Sendo assim, o momento era de reconfiguração do capital e do mundo do trabalho e as políticas 

para educação não passariam em branco. É neste cenário que o neoliberalismo avançou suas políticas 

sobre o desenvolvimento autônomo e democrático dos países subdesenvolvidos, dando parâmetros – e 

empréstimos financeiros, sustentando a dependência – e diretrizes à educação numa realidade 

heterogênea e estranha à padronização (TRAGTENBERG, 2004). Sob a premissa da universalização do 

ensino, do saber ler e escrever destinados a produção e reprodução de uma força de trabalho mais 

adaptada a reorganização produtiva, as novas demandas ao trabalhador reforçam a valorização de um 

sistema de ensino funcionalista e utilitarista, e não a busca de uma educação crítica e emancipadora 

(TONET, 2012). Corrobora Drabach (2013, p. 138), a luz da realidade social brasileira, afirmando que 

“diferentes classes sociais demandam saberes diferentes adequados a suas necessidades ou de acordo com 

a relevância que possui para sua classe [...] oferecendo para pobres e ricos saberes e condições de 

aprendizagem diferentes”. 

A década de 1980 marca o fim do longo período do regime militar ditatorial no Brasil e em outros 

países latinoamericanos, mas seus resquícios ainda são presentes e bem claros no momento político atual. 

As marcas do período são o recrudescimento da luta de classes, o desenvolvimento desigual e 

combinando204 por todo território, os crimes não explicados205, as voluptuosas dívidas com o capital 

estrangeiro e outras dependências que perduram. Inicia-se, enfim, na década de 1990 com a retomada da 

democracia de direito no país, concomitantemente a abertura política e econômica ao capital estrangeiro, 

que se reforça na política de “reforma” do Estado em pauta. Esse período de redemocratização e avanço 

das políticas neoliberais é riquíssimo aos objetivos aqui propostos e que serão abordados com mais 

detalhes. 

 
203 Sobre as fases do Imperialismo: LÊNIN, V. I. O imperialismo: fase superior do capitalismo. 4. ed. São Paulo: Global, 1987. 
Olinto Beckerman.  
204 TROTSKI, León. A revolução permanente. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2007. 215 p. 
205 A Lei nº 12.528/2011 criou a Comissão Nacional da Verdade (CNV) com o objetivo de investigar os crimes contra a 
humanidade praticados pelo regime militar (1964-1985). Apesar dos crimes já comprovados pela comissão, poucos foram 
julgados, levantando questionamentos em relação a autonomia, poder investigativo e os atravessamentos políticos e 
institucionais que limitam o trabalho da comissão. 
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O contexto político-social nessa segunda metade da década de 1990 no Brasil aponta sua 

semelhança com outros momentos na história política do país. A relevância do trabalho consiste 

exatamente no fato de novamente a classe trabalhadora estar ‘pagando a conta’ do último golpe de Estado 

em 2016206.  

Portanto, debruçou-se, num primeiro momento, sobre a história política do período de 

redemocratização do país e alguns dos principais acontecimentos geopolíticos internacionais que 

marcaram o período e deram a tônica das políticas econômicas internacionais e nacionais, para o alcance 

do objetivo principal do artigo de evidenciar os interesses do capital enviesados no primeiro Plano de 

Reforma do Aparelho do Estado, de 1995, pós-redemocratização e auspícios do avanço das políticas 

neoliberais, personificadas na figura dos correligionários o ex-presidente Fernando Henrique 

Cardoso/PSDB (1993-2002) em escala nacional e do ex-governador do Paraná Jaime Lerner/PSDB 

(1995-2002), numa escala regional.  

Ademais, como pano de fundo, procurou-se analisar os conflitos políticos e partidário-

ideológicos que permearam as discussões e tramitações das políticas públicas para educação no governo 

dos ‘psdbistas’, e evidenciar aspectos de interesse do capital nas propostas neoliberais protagonizadas 

pelos governantes do período.  

A partir das análises realizadas, têm-se elementos que ajudam a entender o cenário de disputas 

político-ideológicas e de acirramento da luta de classe no pós-golpe de 2016. Acredita-se se tratar de 

elementos que ajudam a compreender como a Educação tem papel de destaque no ataque das políticas 

neoliberais, pois, de certa forma, escamoteia uma das principais classes de trabalhadores organizados que 

historicamente demonstram brava resistência aos ataques a educação publica e as tentativas 

conservadoras de afastar da educação seu papel crítico e emancipador. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O procedimento metodológico norteador do trabalho foi a revisão de literatura. Três documentos 

foram fundamentais para as análises propostas, seja para alcançar os resultados, seja para dar sustentação 

teórica ao trabalho.  

O primeiro documento foi a Constituição Federal de 1988, como representação máxima da 

retomada dos direitos civis e democráticos e, como fundamental, o direito à educação. O segundo foi a 

Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96, carta máxima de orientação e estruturação das bases curriculares 

nacionais. E o terceiro foi o Plano Nacional de Educação 2001-2010, que traçou, estrategicamente, as 

metas e os meios para o alcance dos objetivos para o próximo decênio para educação nacional.  

A escolha destes documentos foi pautada pela relevância histórica para a educação. Além disso, 

enquadram-se no recorte espaço-temporal proposto no trabalho. Assim, procurou-se abordar nas análises 

 
206 Mais sobre o golpe em: BRAZ, 2017 e PRONER et. al., 2017. 
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realizadas acerca das relações entre o avanço dos interesses neoliberais, o contexto da redemocratização 

do país e as ‘reformas’ nas políticas públicas para a educação pelo viés do materialismo-histórico e 

dialético, método que ajuda a evidenciar as contradições que atravessam a definição dos principais 

documentos diretriz para educação no Brasil.  

O trabalho surge do momento de crise estrutural da política partidária nacional, fruto do golpe 

de Estado de 2016. Movimento próprio do capital que precede um novo ciclo econômico e, portanto, 

renova-se o aparato ideológico a frente do Estado e seus respectivos interesses. Desse contexto 

estruturou-se uma análise dos processos políticos dentro da estrutura do Estado que foi pano de fundo 

desses três momentos de decisão para a democracia brasileira e para Educação nacional na década de 

1990. Cronologicamente deteve-se ao período final da constituinte de 1988, a redemocratização do 

Estado brasileiro, seguindo pela definição das novas diretrizes para educação nacional, a LDB (1996), por 

fim o PNE do período em estudo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No século XX a história do Brasil é marcada por acontecimentos geopolíticos externos e internos 

que enviesaram a construção democrática participativa na sociedade em geral e, mais ainda, nas escolas e 

no que ‘deveria’ ser ensinado durante um dos priores períodos da história nacional, os ‘anos do chumbo’. 

Destacar esse período é importante para entender os conflitos ideológicos que permeavam o 

desenvolvimento dos Estados-nação, principalmente dos países subdesenvolvidos.  

O governo militar e sua política industrial-desenvolvimentista abriu a economia ao investimento 

do capital estrangeiro por duas vias: pelo ‘entreguismo’ irrestrito de empresas públicas estratégicas e de 

indústrias de produção primária207. Diante da crise internacional do petróleo na década de 1970, o 

governo militar apoia-se na ideia da geração de emprego, do desenvolvimento sob um nacionalismo 

“protecionista” exacerbado para justificar empréstimos exorbitantes. Segundo Santos (1982, p.111) “a 

dívida externa brasileira atingia 10 bilhões de dólares em 1972, chegando a quase 40 bilhões de dólares 

em 1978”; política que mergulhou o país numa dívida externa em cifras impagáveis e ampliou 

expressivamente a dependência nacional.  

A mundialização do imperialismo norteamericano se expandia. Para educação brasileira, o 

governo, via Ministério da Educação e Cultura (MEC), estabeleceu acordos com a United States Agency for 

International Development (USAID), instituição estadunidense de desenvolvimento de políticas para 

educação, formalizados na Lei 5.540/68 sob a premissa da ‘assistência técnica’ ao desenvolvimento da 

educação no Brasil. Como proposta, a reconfiguração dos níveis do ensino básico e pretendia-se 

 
207 “Grande parte da produção de empresas multinacionais são destinadas a exportação. O problema está no fato de que 
utilização do capital criado nos países subdesenvolvidos e pelos países subdesenvolvidos é controlada por interesses 
extranacionais aos quais serve [...] Santos (1982, p.110)”. 
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modificar o ensino superior208, aproximando do modelo estadunidense e distanciando da realidade social 

do país. Redefiniam também a obrigatoriedade do ensino de língua inglesa desde as primeiras séries, e 

considerou desnecessário no currículo disciplinas como filosofia, latim, educação política, impondo 

outras como Educação Moral e Cívica via Decreto Lei 869/68, por exemplo (RUIZ, 2014).  

Importante salientar este exemplo de meio século atrás para compreender as estruturas do mesmo 

avanço no presente, que cerceia o desenvolvimento autônomo da educação nacional, aprofundou 

também a luta de classes e a proletarização da categoria docente209. 

O governo dos militares explicita sua fragilidade administrativa e política econômica desastrosa, 

mas insiste autoritariamente em desarticular qualquer proposta de caráter democrático no debate com os 

trabalhadores da educação. Ruiz (2014) aponta sete fatores pontuais que contribuíram para a “condição 

socioeconômica degradante” da profissão docente no Brasil: 

 

1. as alterações no sistema público de ensino no Brasil com a lei 5.692/1971; 2. a 
obrigatoriedade do Estado em ofertar os oitos anos do ensino de primeiro grau (hoje 
ensino fundamental I e II); 3. o aumento da quantidade de alunos atendidos pela 
educação pública; 4. o aumento da quantidade de professores; 5. o rebaixamento dos 
salários do magistério; 6. a reforma universitária, que instituiu as licenciaturas curtas 
para a formação docente; 7. a crescente perda de autonomia sobre o processo de 
trabalho do professor (RUIZ, 2014, p. 22). 

 

Nesse cenário, o fim da década de 1970 marcou o robustecimento da luta dos trabalhadores da 

educação. Como movimento grevista ainda nos primeiros anos da ditadura, o Movimento Operário 

Popular (MOP) congregou insatisfações populares que se manifestavam no movimento estudantil desde 

1976 contra a reforma universitária, mais a greve geral dos metalúrgicos do ABC (1978-1979) que 

simbolizou a primeira derrota do governo ao movimento de massa. Em 1980 foi fundado o Partido dos 

Trabalhadores (PT)210, grande responsável por organizar e unificar a luta da classe trabalhadora com a 

organização sindical da Central Única dos Trabalhadores (CUT) em 1983 (RUIZ, 2014). 

Com o regime militar sendo dissolvido desde 1983, em 1988, acompanhando reivindicações 

populares, promulga-se a nova Constituição Federal, documento máximo da democracia de direito, que 

garante em suas alíneas, vagas a participação democrática na construção de políticas para educação.  

Eleito Fernando Collor de Mello (PRN) em 1989, o primeiro presidente da república pelo sufrágio 

universal; sofre o impeatchment em 1992 acusado de corrupção (SILVA, 2003), assume seu vice Itamar 

Franco (PRN), que conclui o mandato em 1994 seguindo com as políticas embrionárias neoliberais. A 

 
208 A União Nacional dos Estudantes (UNE) e os intelectuais do ensino superior promoveram uma aliança combativa contra 
os acordos firmados pelo governo para adoção do modelo de ensino superior estadunidense no Brasil. 
209 Políticas como “Escola Sem Partido”, “Uma Ponte para o Futuro” além da “Pec do Teto” que congelou os investimentos 
públicos nos próximos 20 anos (Emenda Constitucional 95) e os cortes em programas de formação (PIBID) e pós-graduação, 
bem como avança na precarização do ensino superior e pesquisa como um todo. 
210 "O partido foi fundado com tendência ao campo da esquerda, mas, no encadeamento dos acontecimentos políticos, passou 
a priorizar uma política reformista e populista" (RUIZ, 2014, p. 28). 
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década de 1990 marcou o novo ciclo de abertura total do mercado para o capital estrangeiro e afirmação 

da política neoliberal. Eleito em 1994, Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) do PSDB, é o grande 

encarregado211 da nova investida. Uma série de políticas para educação enunciadas por organismos 

internacionais fundamentaram ações pragmáticas estabelecidas em seu governo. Em 1995, por exemplo, 

encaminha ao Congresso Nacional o Projeto de Emenda Constitucional nº 173/1995 que efetiva o Plano 

de Reforma do Aparelho do Estado (BRESSER-PEREIRA, 1998). 

Luiz Carlos Bresser Pereira, ministro responsável pelo Ministério da Administração e Reforma 

do Aparelho do Estado (1995-1998), afirmou que as reformas econômicas orientadas para o mercado 

foram respostas à crise na busca de modernização e desenvolvimento econômico e social, como rege a 

forjada prerrogativa das instituições financeiras internacionais. Para Bresser-Pereira (1998), a 

fundamentação prática e teórica da ‘reforma’ passava por quatro aspectos básicos: i) os limites da 

abrangência da ação do Estado, reduzindo seu tamanho através de programas de privatização, 

terceirização e “publicização”; ii) desregulamentação do Estado, diminuindo sua interferência nos 

mecanismos de controle do mercado; iii) aumento da governança do Estado e; iv) aumento da 

governabilidade.  

Os fundamentos práticos são amplamente discutíveis do ponto de vista político-ideológico e sua 

efetividade ou não, mas o que é concreto e histórico é a similaridade das propostas da ‘reforma’ com as 

bases políticas do neoliberalismo de mercado, fielmente representado e difundido pelo Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB). Os fatos que são apreciados na sequência na perspectiva da educação 

sustentam a assertiva anterior. 

A ‘reforma’ do Estado é concebida como estratégica no Consenso de Washington. O encontro foi 

organizado pelas instituições financeiras como o Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial 

(BM), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Organização Mundial do Comércio (OMC) 

e parcela do empresariado da América Latina. Sobre a direção política das ações afirmativas do encontro, 

Silva (2003, p. 68) argumenta que “os ‘conselhos’ do Consenso de Washington significaram uma retificação 

das políticas que já vinham sendo impostas pelo governo norte-americano aos países da América Latina”, 

e as orientações para educação mais parecem “uma tentativa de ‘chutar a escada’ do que de verdadeira 

intenção de que esses países se desenvolvam”, complementam Fornazier e Oliveira (2013, p. 92). 

Corrobora ainda o próprio ministro Bresser-Pereira (1998, p. 11) ao afirmar que “o Banco 

Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento tornaram os empréstimos para reforma do 

Estado prioritários” e adensaram os objetivos da ‘reforma’ com a promoção de uma assembleia geral, 

arquitetada pela ONU, para debater o caráter administrativo do Estado – uma das premissas citadas da 

 
211 Antunes (2005) sintetiza em poucas linhas a política neoliberal do governo FHC: “desmontagem do país, eufemisticamente 
chamada de “modernização”, através da privatização, da “integração” subordinada à ordem, da destruição do que foi criado 
desde o varguismo, como as empresas de siderurgia, energia elétrica, telecomunicações, a previdência etc. [...] um país 
socialmente devastado. Desindustrializado, submisso ao sistema financeiro internacional, paraíso produtivo das transnacionais 
que frequentemente se apoderam dos recursos públicos dos estados [...]”. 
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‘reforma’ – e orientar a implantação da administração público gerencial212. Afirma ainda que “a reforma 

do Estado nesta área [educação e saúde gratuita e universal, entre outras] não implica em privatização, 

mas em ‘publicização’ – ou seja, em transferência para o setor público não-estatal.” Ou seja, em transferir 

as responsabilidades do Estado para um novo ‘nicho’ do mercado – o terceiro setor.   

Outro importante marco internacional é a Conferência Mundial de Educação para Todos, em 

Jontiem, na Tailândia. Para Ruiz (2014), a ‘Declaração de Jontiem’ é uma formulação de estratégias neoliberais 

pensadas para a educação dos países subdesenvolvidos, ratifica as propostas do Consenso de Washington 

e se torna um marco nas políticas de Estado para a educação. 

Os elementos evidenciados até aqui reforçam como as políticas neoliberais forjam a saída para a 

crise e expande seus interesses econômicos para os países subdesenvolvidos. Também para mostrar como 

a macroestrutura atua politicamente e reforçam as prerrogativas hegemônicas do capital na geopolítica 

mundial. Dessa forma, facilitam a apreensão dos embates político-ideológicos internos que marcaram 

também a elaboração de documentos fundamentais da sociedade brasileira e a luta dos trabalhadores pela 

educação. 

Em 1987 foi instituído o Fórum Nacional em Defesa da Educação Pública (FNDEP), originário 

das discussões das Conferências Brasileira de Educação (CBE). Com o objetivo de discutir a educação 

na Constituinte, a IV Conferência, em Goiânia, aprovou a ‘Carta de Goiânia’, que sistematizou “os 

princípios básicos a serem inscritos na Constituição (CARTA DE GOIÂNIA, 1986, p. 1)”. Em 1988, 

em Brasília, aconteceu a V CEB que sistematizou “o primeiro projeto da LDB proposto a partir dos 

trabalhadores”, esforço conjunto “que agregou várias entidades em prol de promover o debate [...] e 

organizar uma legislação para a educação (RUIZ, 2014, p. 53)”. 

O Estado deverá garantir à sociedade civil o controle da execução da política 
educacional em todos os níveis (federal, estadual e municipal), através de organismos 
colegiados, democraticamente constituídos. O Estado assegurará formas democráticas 
de participação e mecanismos que garantam o cumprimento e o controle social efetivo 
de suas obrigações referentes à educação pública, gratuita e de boa qualidade, em todos 
os níveis de ensino (CARTA DE GOIANIA, 1986, p. 3). 

 
Esse período de amplo debate entre os trabalhadores da educação com objetivo de organizar a 

nova LDB é muito elucidativo de como a política neoliberal e a correlação de forças e interesses do capital 

suplantaram o projeto democrático para a educação. 

Em 1988, o deputado Octávio Elísio (PSDB/MG) protocolou na Câmara Federal o PL 

1.258/1988, o projeto original da LDB. No mesmo ano, o deputado Ubiratan Aguiar (PMDB/CE) 

instituiu um Grupo de Trabalho da LDB, com o objetivo de ampliar o debate sob o projeto apresentado 

pelo FNDEP, que teve o deputado Jorge Hage (PSDB/BA) como relator e Florestan Fernandes (PT/SP) 

 
212 Administração pública gerencial prevê as mesmas características da administração gerencial ou toyotista na indústria, “a 
extração do máximo de lucro do trabalho vivo e têm como um de seus pilares a quebra da espinha dorsal do sindicalismo 
combativo, utilizando-se de estratégias como o trabalho em equipe, a horizontalização da produção e a flexibilização da 
utilização da mão-de-obra (ANDRADE; AMBONI, 2007, p. 60). 
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como coordenador. Até a aprovação por unanimidade, em 1993, do “Substitutivo Jorge Hage” ao PL 

1.258/1988, como conclusiva da primeira etapa do desenvolvimento da LDB, os embates político-

ideológicos entre os partidos e a constante reconfiguração parlamentar atravessaram a descontinuidade 

na elaboração das políticas. 

Seguindo a tramitação política, agora do “Substitutivo Jorge Hage”, as correlações de forças 

políticas foram modificadas novamente, primeiramente com o impedimento da continuidade do mandato 

de Collor de Mello e com Itamar Franco. Os interesses antagônicos ficam expostos já nessa fase quando 

o “Substitutivo Jorge Hage”, em 1995, encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, tem o Senador Darcy Ribeiro (PDT/RJ) substituindo o senador Cid Sabóia (PMDB/CE), 

inicialmente indicado para a função. Nesse imbróglio, aponta Ruiz (2014), que o projeto intitulado com 

o nome do seu relator Jorge Hage foi ampliado ainda mais no seu escopo de participação dos 

trabalhadores e entidades da educação, resultando num projeto democrático e amplamente participativo 

na sua elaboração.  

Ainda em 1995, segundo Ruiz (2014), o governo inicia um ‘pente fino’ sobre a proposta e 

apresenta algumas supostas inconstitucionalidades no projeto, principalmente no que concerne a 

iniciativa privada e o investimento do Estado. Ao findar da tramitação do projeto, o relatório de José 

Jorge (PFL/PE) é aprovado em 17 de novembro de 1996 na Câmara dos Deputados, e sancionado por 

FHC sob recomendação do MEC para aprovação sem vetos. Ruiz (2014, p. 61) sintetiza a tramitação 

‘sem vetos’ quando “o senador Darcy Ribeiro, novo relator do projeto, em parceria com o MEC, foi 

ajustando o projeto de Lei e incorporando emendas que abrandavam as resistências e o mal-estar no 

interior do governo de FHC”. Na realidade, o projeto aprovado em amplo debate democrático pela 

educação no FUNDEP, protagonizado pelo movimento docente, estudantil, sindicatos e demais 

entidades, é retalhado para atender os interesses do capital sobre a educação. É nesse momento que 

alíneas vagas deram a abertura ao avanço atual da oferta massiva e barata de educação à distância para 

todos os níveis do ensino superior e avança amplamente para ofertar os demais níveis do ensino médio 

e básico.  

Segue este mesmo processo histórico e político enviesado a elaboração do novo Plano Nacional 

da Educação 2001-2010, documento que no artigo 87 da LDB ficou estabelecido “o prazo de um ano 

para que a União encaminhasse ao Congresso Nacional o novo PNE”. Mais uma vez o governo federal 

descumpriu o prazo determinado, e o FUNDEP aproveitou a brecha e apresentou o “Plano Nacional da 

Educação: Proposta da Sociedade Brasileira” como forma de pressionar o governo. A proposta que foi 

elaborada coletivamente nos Encontros Nacionais de Educação (CONED), sintetiza o que foi discutido 

em diversos espaços e conferências para a construção do PNE.  

Em 1997, através do deputado federal Ivan Valente (PT/SP), o plano foi protocolado na Câmara 

dos Deputados (PL 4.155/1998). A obrigatoriedade da União em apresentar uma proposta alardeia o 

governo FHC que, seguindo o ‘modelo’ da LDB, encaminhou à Câmara um anexo ao projeto de lei. 
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Assim, em 2001, a Lei 10.172/2001 que dá origem a PNE é sancionada por FHC, com nove vetos, 

simulando um “diálogo com as ideias geradas pelo FUNDEP, mas na realidade assumiria a política do 

governo de FHC” (RUIZ, 2014, p. 65). E, novamente, toda construção coletiva, democrática e 

participativa dos trabalhadores da educação para formulação das políticas educacionais foram mascaradas 

pela política-ideológica neoliberal do governo, prevalecendo os interesses do capital aos interesses da 

educação. 

Durante o período de ‘reforma’ do Estado forja-se a construção coletiva e participativa da 

sociedade civil, dos trabalhadores da educação e entidades afins na construção das políticas educacionais. 

Nesse cenário emblemático do enfrentamento entre forças políticas, o Estado do Paraná se fez presente 

em todo meandro dessas discussões, tanto da LDB quanto do PNE. Inicialmente, a representação 

estadual se dá pelo Comitê em Defesa da Escola Pública, que faz parte da base intelectual do FUNDEP. 

Em 1990 os trabalhadores da educação do Paraná organizam o Fórum Paranaense em Defesa da 

Escola Pública, formado pela unificação do Comitê em Defesa da Escola Pública e o Comitê do Ensino 

Superior. A luta dos trabalhadores docentes já ganhava novos encaminhamentos desde as primeiras 

eleições para prefeitos, em 1976, nas greves de 1978/1979 e nos diversos congressos para discussões 

voltadas às políticas para educação. Mas é em 1995 que a APP/Sindicato213 filia-se a CUT, base sindical 

que adensa ainda mais a luta dos trabalhadores da educação no Paraná (DINIZ, 2005). 

O Fórum tinha como objetivo acompanhar o desenrolar das políticas nacionais para educação 

que viriam a orientar o planejamento das políticas regionais. Nesse sentido, retoma-se o trajeto dessas 

políticas no âmbito estadual nesse período histórico para elucidar como as amarras políticas-ideológicas 

partidárias engessam, na escala regional, a defesa e avanços das pautas pleiteadas pelos trabalhadores da 

educação no Estado do Paraná. 

Em 1982 tem-se a primeira eleição direta para governadores estaduais, e José Richa (PMDB) é 

eleito com forte apoio da população. O PMDB no Paraná, assim como em Minas Gerais214, foi 

assessorado por intelectuais que, a partir de encontros, discussões e reflexões sobre as reivindicações da 

sociedade paranaense, elaborou e fundamentou, de forma similar, um programa político para seus 

candidatos. Sob a perspectiva da participação popular, José Richa lança o documento “Políticas SEED – 

PR: fundamentos e explicitação”, utilizado na disputa eleitoral de nove governadores peemedebistas, 

sistematizado em seis pontos prioritários215 (DINIZ, 2005). Nesse sentido, sob a tônica da democracia 

participativa, a educação básica entra como mola propulsora para os governos estaduais que visavam 

democratizar o acesso à escola e melhorar a qualidade do ensino. 

 
213 Em 1997 acontece a unificação entre os funcionários das escolas até então representados pelo Sinte/PR. Em um Congresso 
Unificado, decide-se por manter a marca APP/Sindicato. 
214 O governo de Tancredo Neves (PMDB/MG), eleito em 1983-1986, foi pioneiro na luta pela democratização da escola 
pública, como o primeiro Estado a propor a Gestão Colegiada da Escola Pública. 
215 Ver ponto “4 – democratização do poder pela participação das comunidades organizadas, nas decisões relacionadas com a 
educação” (DINIZ, 2005, p. 60). 



 

 
902 

Álvaro Dias, em 1987, é eleito governador. O peemedebista dá sequência às políticas já 

implementadas no governo que o antecede, e propõem para avanço da ‘democratização’ da educação o 

“Ciclo Básico de Alfabetização”. O programa reconfigura os programas escolares para o ensino básico 

fundamentado na pedagogia histórico-crítica216. ‘Inova’, também, incorporando a Reforma 

Administrativa – seguindo as premissas da ‘reforma’ do Estado – “com caráter de racionalidade 

empresarial, enfatizando, portanto, a visão da racionalidade e eficiência nos campos administrativos e 

pedagógicos (GONÇALVES, 2010, p. 102)”. Assim, são dois pontos que marcaram esse período inicial 

de governo peemedebista (1983-1991): das quatro eleições para diretores escolares que ocorreram nesse 

período (1983/1985/1987/1989), as duas iniciais aconteceram via lista tríplice217 e as posteriores por 

eleição direta218; é sempre importante lembrar-se do massacre no Palácio Iguaçu, em 1988, onde a 

manifestação de aproximadamente três mil professores foi recebida violentamente pela polícia militar 

(GONÇALVES, 2010). 

Adentrando a década de 1990, a ‘bagagem’ neoliberal em cartilha nas político-partidárias do 

PMDB para a educação no Estado do Paraná. Ganham novamente o pleito com a eleição do governador 

Roberto Requião (1991-1994), eleito sob a perspectiva de implementação do Projeto Político-Pedagógico 

nas escolas públicas do Paraná (GONÇALVES, 2010). Logo no início de seu mandato, antes mesmo de 

dar início aos compromissos assumidos com a educação, Requião ataca indiscriminadamente o direito às 

eleições direitas para diretores das escolas, que aconteciam desde 1983 (RUIZ, 2014). Protocolou no 

Superior Tribunal Eleitoral (STE), em 1991, a petição nº 13.289/1991 que solicitava a supressão do inciso 

VII do art. 178 da Constituição Estadual do Paraná (1989) que formalizava o sistema eletivo direto 

(DINIZ, 2005). Conforme Ruiz (2014, p. 90), “os argumentos antidemocráticos, mas de acordo com a 

legislação”, o STF aceitou o pedido em fevereiro de 1992 que, sob o Decreto 849/1991, deixa “um 

lembrete para evidenciar o controle do poder público, que, de fato, nunca deixa de existir devido a 

natureza da escola e do Estado na sociedade de classes”. 

O governo de Roberto Requião (PMDB) retrocede nas políticas educacionais no tratar da 

democratização da educação. Consolidando seu programa de elaborar os projetos pedagógicos das 

instituições de ensino, lança em 1992 o documento “Paraná: Construindo a Escola Cidadã”. O documento 

indicava, “na definição de seus princípios básicos, a ênfase no modelo de administração gerencial, [...] 

apoiada nas ideias neoliberais e contida nas metas do Plano de Reforma do Estado” (DINIZ, 2005, p. 

64). 

Após quase duas décadas de PMDB, os sociais democratas ascendem ao governo do Paraná. 

Jaime Lerner/PSDB (1995-2002) é eleito e amplia consideravelmente o avanço dos interesses neoliberais 

 
216 Ver Saviani (1994). 
217 Lista Tríplice foi implantada pelo governo militar. Estabelece que a instituição de ensino eleja na sua comunidade escolar 
três nomes para diretores, que eram encaminhados para escolha final da SEED-PR. 
218 Importante salientar que, mesmo promulgando a Lei 7.691/1984 que suplementou a lista tríplice, as duas eleições diretas 
ainda passavam, em ultima estância, pelo crivo centralizador da SEED. 
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na educação no estado. Da sequência ao plano de gestão público gerencial para educação e promove a 

concepção das políticas educacionais dos organismos financeiros multilaterais e os fundamentos da 

‘reforma’. Dois destaques iniciais foram às propostas do Programa Expansão e Inovação do Ensino Médio 

(PROEM) e o Programa de Qualidade no Ensino Público do Paraná (PQE) para educação no Paraná 

(GONÇALVES, 2010). 

Destaque para o PQE, programa elaborado a partir do Plano de Ação da SEED, em parceria com 

a Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral e Secretaria da Educação que, a rigor, seguiram as 

orientações do BM e com empréstimos elevados com o Banco Internacional para a Reconstrução do 

Desenvolvimento (BIRD) (BORGES et al., 2004). Esses acordos estabelecidos pela SEED-PR com os 

bancos internacionais não vem somente em detrimento de cifras a serem pagas, mas acompanham um 

pacote econômico-ideológico219 que reflete nas políticas educacionais, maquiladas na prerrogativa de 

excelência e qualidade da educação para todos (DINIZ, 2005). O governo PSDB, no Paraná, assim como 

visto anteriormente a nível federal, compactua com as políticas neoliberais para educação, e cada vez mais 

distancia as políticas públicas dos pequenos avanços democráticos conquistados pela luta e interesses dos 

trabalhadores da educação. 

Reeleito governador do Estado, Lerner institucionaliza a eleição direta para o cargo de diretor 

novamente (Decreto nº 4.313/2001), “porque assumiu esse compromisso na campanha eleitoral” e, pela 

primeira vez no estado do Paraná, “uma prova de caráter eliminatório, que avaliava as competências 

administrativas e gerenciais dos candidatos aspirantes ao cargo [de diretor]” (RUIZ, 2014, p. 91). Após o 

pleito, o diretor era conduzido para cursos preparatórios, intitulados de ‘Gestão Compartilhada’. Vale 

destacar, também, que os trabalhadores dos Núcleos Regionais de Educação (NREs) também votaram 

nessas eleições. Assim como nos demais Estados da federação, o Paraná também teve de se submeter ao 

paradigma neoliberal para educação. Culminando, em 2003, no retorno do governador Roberto Requião 

(2003-2010), com intenção proclamada de se distanciar dos impositivos neoliberais que reiteradamente 

imprimem a lógica empresarial na escola pública paranaense. 

Dessa forma, ao final da década de 1990 e do governo de FHC/Lerner (PSDB), este segundo 

tópico expõe o arcabouço histórico-político sobre a educação, principalmente no Estado do Paraná. 

Longe de perpassar todas as políticas para educação e seu viés partido-ideológico no seu processo de 

formulação, buscou-se apresentar alguns dos principais acontecimentos  no período, entendendo este 

como mais rico para compreender os atravessamentos que ainda se perpetuam nas políticas educacionais 

– e comprometem os avanços democráticos na educação – como forma de elucidar uma conjuntura atual 

e soma-la ao arcabouço teórico da prática e luta dos trabalhadores da educação.  

 
219 Ver o projeto detalhado em BORGES et al. – O Projeto Qualidade No Ensino Público do Paraná – PQE como estratégia 
de implementação das reformas liberais no aparelho do Estado. 2004. 
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 Elucidando o contexto histórico e político da tramitação de algumas das principais legislações 

para educação no país, e a máxima legislação nacional, fica evidente como as forças políticas atuam para 

favorecer a política hegemônica do capital. Não só pela via da precarização para mercantilização – 

privatização – da educação, mas como meio de controle social e alienação da classe trabalhadora, 

afastando-a de uma educação crítica e emancipadora para manutenção de uma classe trabalhadora ‘dócil’. 

Nesse raciocínio, aponta-se as trocas de governo em todas as esferas, de quatro em quatro anos se ‘renova’ 

a configuração parlamentar, e, quando da troca presidenciável, ‘renova-se’ toda uma estrutura econômica 

e tece-se novas orientações ideológicas para as políticas públicas.  

Além dessa dificuldade na manutenção e afirmação de políticas de governo enquanto políticas de 

Estado – ao menos as que se mostram eficazes – que favoreçam a totalidade da população, Saviani (2014) 

corrobora com outra dificuldade que é a personificação da política presente nas formulações de leis220. 

Nessa transição parlamentar, a necessidade de ‘deixar a sua marca’ em políticas sociais é grande pelo apelo 

político; os interesses, então, mais uma vez, vão ultrapassar os interesses da população para atender 

interesses empresarias e do grande capital.  

Outro marca relacionado às reconfigurações no governo é a procrastinação dos prazos e metas – 

este para todos os setores sociais, em especial a educação –, logo, a transferência de responsabilidade 

(TRAGTENBERG, 2004), visto que as metas são sempre estimadas para muito após a sucessão. Vários 

são os exemplos, mas a questão da universalização do ensino fundamental público e a erradicação do 

analfabetismo, que ainda é uma amarga realidade no país no século XXI, e provavelmente atravessará 

nosso tempo, é muito emblemática no trecho:  

 

A Constituição fixou o prazo de dez anos para o cumprimento dessa meta: 1998. O 
Plano Decenal “Educação para Todos”, de 1993, também dez anos: 2003. O FUNDEF, 
de 1996, igualmente dez anos: 2006. O PNE, de 2001, também dez anos: 2011. O 
FUNDEB, de 2006, 14 anos: 2020. O PDE, de 2007, 15 anos: 2022. E o novo PNE, 
[...] dez anos a partir de sua aprovação221 (SAVIANI, 2014, p. 38). 

 

A economia política222 novamente demonstra seus limites quanto ao papel do Estado e suas 

responsabilidades com a sociedade. O capital representado pelas instituições multilaterais ‘aconselham’ 

às políticas nacionais dos países subdesenvolvidos e forjam a perspectiva de desenvolvimento econômico 

e social sob um espectro neoliberal e os governos aderem à agenda postulada, e instaura-se novo ciclo de 

mercantilização da educação, priorizando interesses econômicos ao invés da busca por ofertar educação 

de qualidade, universal e crítica a toda população. 

 
220 Ver com detalhes em Saviani, 2014, p. 34-35. 
221 Lei Nº 13.005, de 25 de Junho de 2014 aprovou o Plano Nacional de Educação (2014-2024). 
222 Por que tocamos sempre na questão político-ideológica das políticas propostas: “A Economia Política aborda questões 
ligadas diretamente a interesses materiais (econômicos e sociais) e, em face deles, não há e nem pode haver neutralidade: suas 
teses e conclusões estão sempre ligadas a interesses de grupos e classes sociais (NETTO e BRAZ, 2012, p. 26)”. 
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O ministro Bresser-Pereira (1998) afirma que o plano de reforma do Estado propõe um 

fortalecimento da figura do Estado redirecionando seu papel regulador. O redirecionamento está 

relacionado ao processo de desregulamentação do Estado – o segundo aspecto básico das propostas da 

‘reforma’ – ou seja, retirar ainda mais o Estado dos mecanismos de controle do mercado e abrir ainda 

mais a economia nacional a todo tipo de especulação financeira externa. A esse cenário historicamente 

acompanham propostas como privatização, terceirização e “publicização” – primeiro aspecto da 

‘reforma’ – como políticas para afastar a crise econômica.  

Na realidade, todas as propostas estão intimamente relacionadas com a desobrigação do Estado, 

na transferência de responsabilidade já mencionada anteriormente. Os outros dois aspectos da ‘reforma’ 

– a governança e governabilidade – são na realidade os meios dentro do sistema político nacional que 

podem garantir que propostas como essas sejam tramitadas aceleradamente e por vias que demandam 

espaço e tempo para expor, criam as ‘condições’ de estabilidade política e parlamentar para o governo 

executar as propostas com suposto ‘acordo’ com a população. 

A política neoliberal privatista e de terceirização consagraram o governo dos correligionários 

‘psdbistas223’ nas suas respectivas escalas de poder. O presidente FHC foi responsável pela venda de 

inúmeras empresas estratégicas para a economia nacional para o capital estrangeiro, bem como 

concessões e outras vias de entrega do patrimônio nacional. Já o governador Lerner estreita relações 

como empresa norte-americana para educação a fim de importar o modelo para o estado do Paraná. A 

tentativa deixou dívidas para o estado, o programa não se concretizou e a resistência dos trabalhadores 

da educação que, de antemão, reconhecendo o domínio das propostas liberalizantes do governo, impediu 

uma futura taxação e privatização da educação. O cenário que, guardada sua realidade espaço-temporal, 

se repete com a mesma oligarquia política que – via golpe! – cumpria este papel há duas décadas passada. 

O direcionamento claro das propostas do governo e da referida ‘reforma’ do aparelho do Estado 

(1995) para educação são escancarados, como visto, principalmente na tramitação dos principais 

documentos da educação nacional, a LDB e o PNE 2001-2010. Na LDB os vetos antidemocráticos ao 

projeto elaborado com ampla participação popular dos trabalhadores da educação, na época organizados 

no FNDEP. Da mesma forma aconteceu com a aprovação final do PNE. O texto aprovado para o PNE 

2001-2010 sancionado por FHC recebe também nove vetos ao texto original.  

Aguiar (2010) afirma que os vetos sobre os documentos tocavam principalmente em questões 

econômicas e de financeirização da educação nacional, bem como flexibilizar algumas alíneas que tratam 

da oferta privada e a distância de diferentes níveis e modalidades de educação. Foi neste momento que 

se deu a brecha para o nefasto cenário atual de apropriação das políticas educacionais pelo capital privado, 

o avanço do modelo EAD da educação básica ao ensino superior e, como de práxis nas políticas 

 
223 Ler AMAURY, R. J. A privataria tucana. São Paulo :Geração Editorial, 2011.  
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neoliberais, a precarização e exploração total da força de trabalho de educadores e outros atores 

envolvidos com a educação pública. Sob as políticas neoliberais dos ‘psdbistas’ na sociedade de classes,  

 

O texto assume, como fio condutor, o conhecido e esperto modo de legislar das elites: 
no que interessa aos “de cima” (no caso, a política do governo) temos uma lei com 
comandos precisos, num estilo criterioso, detalhista e, regra geral, auto-aplicável. No 
que interessa aos “de baixo” e que eventualmente não tenha sido possível ou 
conveniente suprimir, recorre-se à redação “genérica”, no mais das vezes, sujeita a uma 
regulamentação sempre postergada (VALENTE; ROMANO, 2002, p.99). 

 

Portanto, o cenário político da elaboração dos documentos para educação nacional e o novo ciclo 

do neoliberalismo que avançava suas políticas aos países subdesenvolvidos e de histórica dependência 

internacional, sob a forjada ideia de ‘única’ saída da crise econômica, sintetiza no Plano de Reforma do 

Aparelho do Estado (1995) a política-ideológica hegemônica do capital, com objetivo de “utilizar as 

reformas educacionais [...] para remediar os piores efeitos da ordem reprodutiva capitalista, estabelecida sem, 

contudo, eliminar os seus fundamentos causais antagônicos e profundamente enraizados” (MÉSZÁROS, 

2004, p. 26). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As crises do capitalismo e os ciclos econômicos224 que decorrem entre uma e outra não acontecem 

por acaso, mas são sim frutos do próprio movimento do capital. Os ciclos econômicos subsequentes 

originam-se da necessidade de políticas econômicas para contornar a crise, mas toda política econômica 

expressa interesses de classes e reafirmam as contradições inerentes ao capitalismo (NETTO; BRAZ, 

2012).  

Na reconfiguração do modelo de produção capitalista pós-crise das décadas de 1970 e 1980, o 

neoliberalismo e seus ‘tentáculos’, na figura das organizações multilaterais, apresenta-se como modelo 

econômico hegemônico com o fim da guerra fria. À luz da primeira fase do imperialismo norteamericano, 

os países subdesenvolvidos, na busca do resgate econômico, aderem a uma agenda de interesses 

supranacionais, ampliando a histórica relação de dependência. A relação de dependência cria condições 

econômicas de exploração e seus representantes políticos criam as garantias. 

É de fundamental importância debruçar-se sobre este recorte espaço-temporal que se mostra tão 

vivo aos brasileiros nessa década. Os ataques da nova agenda neoliberal de ‘reformas’ antidemocráticas e 

impopulares, além de aprofundar as desigualdades sociais, demonstra como essas propostas não são tão 

novas assim. Menos ainda no que se refere aos ataques a questões sociais, como a educação.  

Como já exposto no trabalho, o avanço contínuo da oferta de educação barata via EAD para 

todos os níveis e consequente desmantelamento do ensino superior e da pesquisa, são frutos dos vetos 

 
224 NETTO, J. P.; BRAZ, M.. Economia Política: uma introdução crítica. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 
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apresentados pelo ex-presidente FHC, tanto na LDB (1996) quanto no PNE (2001-2010); vetos que, na 

realidade, apontavam para brechas para o capital privado expandir na oferta de educação barata; governos 

posteriores regularam a oferta, mas não barrou o avanço. Este mesmo presidente também flertou com a 

possibilidade de reforma do ensino superior aos moldes do modelo norteamericano, assim como tentou 

seu correligionário político no estado do Paraná em implantar na escola as mesmas características do 

modelo norteamericano, distante de nossa realidade social. 

Diante do quadro de democracia fragilizada e governo ‘golpista’ a frente da nova escalada 

neoliberal às políticas do Estado, é difícil imaginar que propostas populares tiradas de amplo debate e 

participação dos trabalhadores para organização do seu mundo do trabalho se efetivem. Políticas como 

“Escola Sem Partido”, “Uma Ponte para o Futuro”, congelamento dos investimentos públicos por 20 

anos (Emenda Constitucional 95) e os cortes de verba em todas as esferas da educação pública nacional, 

escancaram os interesses de grupos hegemônicos sobre a educação e seu papel político emancipador. 

Cortes em programas de formação de professores (PIBID) e nas pós-graduações reforçam esse fato. 

Sob a lógica do modelo capitalista de produção compreende-se que é inconcebível proposições 

democrático-populares para uma práxis educativa, consciente de seu papel histórico, crítica e 

emancipadora. As ‘reformas’ compõe o aparato econômico-ideológico de partidos políticos e 

governantes, Marx225 (2008, p. 50), nos recorda uma “transformação dentro dos limites da pequena 

burguesia” e seus interesses hegemônicos limita-se a minimizar o antagonismo entre capital e trabalho 

assalariado. É nessa lógica do capital que a administração pública gerencial, sob os pressupostos da 

organização complexa burocratizada (TRAGTENBERG, 2004), vai minando, desde sua origem, as 

perspectivas de uma gestão democrática da educação no país. 

Por isso, esse trabalho compartilha da visão de Mészáros (2004, p. 27) ao afirmar que, uma 

transformação social qualitativa depende de um rompimento radical com a essa lógica, pois “o capital é 

irreformável porque pela sua própria natureza, como totalidade reguladora sistêmica, é totalmente 

incorrigível [...] por isso que é necessário romper com a lógica do capital se quisermos contemplar a criação de 

uma alternativa educacional significativamente diferente”. 

REFERÊNCIAS 

AGUIAR, M. A. S.. Avaliação do plano nacional de educação 2001-2009: questões para 
reflexão. Educação & Sociedade, Campinas, v. 31, n. 112, p. 707-727, jul./set. 2010. 

AMAURY, R. Jr. A privataria tucana. São Paulo : Geração Editorial, 2011. 

 
225 Para compreender também as transformações históricas na atuação do partido social democrata e os interesses 
contraditórios no passo da história: MARX, K. O 18 Brumário de Luís Bonaparte. Trad. Leandro Konder. – 2. ed. – São 
Paulo : Martin Claret, 2008.  



 

 
908 

ANDRADE, R. O. B.; AMBONI, N. Teoria geral da administração: das origens às perspectivas 
contemporâneas. São Paulo : M. Books, 2007. 

ANTUNES, R. A desertificação neoliberal no Brasil (Collor, FHC e Lula). 2. ed. Campinas: Autores 
Associados, 2005. 

BORGES, L. F. P.; NOGUEIRA, F. M. G.; FIGUEIREDO, I. M. Z. O projeto qualidade no ensino 
público do Paraná – PQE como estratégia de implementação das reformas liberais no aparelho do 
Estado. In: ANPED SUL, 5., 2004, Curitiba. Anais... Curitiba, 2004. 

BRASIL. Câmara de Reforma do Estado. Plano diretor da reforma do aparelho do Estado. Brasília, 
1995. 

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 9 
ago. 2015. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 9 ago. 
2015. 

BRESSER-PEREIRA, L. C. A Reforma do estado dos anos 90: lógica e mecanismos de controle. Lua 
Nova (Rev. de Cultura Política), São Paulo, n. 45, p. 49-95, 1998. 

BRAZ, M. O golpe nas ilusões democráticas e a ascensão do conservadorismo reacionário. Serv. Soc. 
Soc., São Paulo, n. 128, p. 85-103, jan./abr. 2017. 

CARTA DE GOIÂNIA. IV Conferência Brasileira de Educação. 2 a 5 de setembro. Goiânia. 1986 

DINIZ, D. C. P. Gestão democrática da escola pública: entre o passado e o futuro, o desafio do 
presente. 172 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2005. 

DRABACH, N. P. As mudanças na concepção da gestão pública e sua influência no perfil do 
gestor e da gestão escolar no Brasil. 2013. 251 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do 
Paraná, Curitiba, 2013. 

FORNAZIER, A.; OLIVEIRA, A. L. M. O ideário neoliberal no Brasil na década de 1990 e suas 
implicações no trabalho e nos setores produtivos. Oikos, Rio de Janeiro, v. 12, n. 1, p. 87-111, jun. 2013. 

FREITAS, L. C. Responsabilização, meritocracia e privatização: como conseguiremos escapar do 
neotecnicismo. 2011. In: PINO, I. R.; ZAN, D. D. P. Plano nacional de educação (PNE): questões 
desafiadoras e embates emblemáticos. Brasília: Inep, 2013. p. 47-84. 

GONÇALVES, A. N. Uma análise das políticas educacionais do Paraná nas décadas de 1980 e 
1990. 2010. 141 f. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2010. 

LÊNIN, V. I. O imperialismo: fase superior do capitalismo. 4. ed. São Paulo: Global, 1987. Olinto 
Beckerman. 

MARINI, Ruy Mauro. “Dialética da dependência”. In: TRASPADINI, Roberta; STEDILE, João Pedro. 
Ruy Mauro Marini: Vida e Obra. São Paulo: Expressão Popular, 2005. 

MARX, K. O 18 Brumário de Luís Bonaparte. Trad. Leandro Konder. – 2. ed. – São Paulo : Martin 
Claret, 2008. 



 

 
909 

MÉSZÁROS, I. A educação para além do capital. In: FÓRUM MUNDIAL DE EDUCAÇÃO, 2004, 
Porto Alegre. Anais... Porto Alegre, 2004. 

LÖWY, M.. O Golpe de Estado de 2016 no Brasil. Carta Maior. 2016. Disponível 
em:<http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/O-golpe-de-Estado-de-2016-no-
Brasil/4/36139>. Acesso em: 30 de mar. 2016. 

NETTO, J. P.; BRAZ, M. Economia Política: uma introdução crítica. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 

OLIVEIRA, D. A. Das políticas de governo à política de estado: reflexões sobre a atual agenda 
educacional brasileira. In: Educação e Sociedade. Campinas. v. 32, n. 115. p. 323 - 337. abr. – jun., 
2011. 

PRONER, C. et al. (Org.). A resistência internacional ao golpe de 2016. Bauru: Canal 6, 2016. 494 p. 
Disponível em: <http://www.defesaclassetrabalhadora.com.br/wp-
content/uploads/2017/08/Miolo_A-resistencia-internacional-ao-golpe-de-2016.pdf>. Acesso em: 13 
set. 2017.  

RUIZ, M. J. F. A democratização da escola pública no estado do Paraná (1983 a 2010). Londrina: 
Eduel, 2014. 

SAVIANI, D. Pedagogia histórico crítica: primeiras aproximações. Campinas: Autores Associados, 
1994. 

SAVIANI, D. Sistema nacional de educação e plano nacional de educação: significado, 
controvérsias e perspectivas. Campinas: Autores Associados, 2014. 

SILVA, I. G. Democracia e participação na “reforma” do estado. São Paulo: Cortez, 2003. 

SOUZA, J. A radiografia do Golpe: entenda como e porque você foi enganado. Rio de Janeiro/RJ: 
LeYa, 2016. 

TONET, I. Educação contra o capital. 2. ed. São Paulo: Instituto Lukács, 2012. 

TRAGTENBERG. M. A escola como organização complexa. In: Sobre educação, política e 
sindicalismo. São Paulo: Editora Unesp, 2004. p. 45-69. 

TROTSKI, L. A revolução permanente. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2007. 

VALENTE, I.; ROMANO, R. PNE: plano nacional da educação ou carta de intenção? Educação & 
Sociedade, Campinas, v. 80, p. 96-107, 2002. 

 

  



 

 
910 

 
Realização 

 

 
 
 

Patrocínio 
 

  
 

 

 

 
 

Apoio 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


