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Editorial

Nas dez edições desta revista publicamos artigos de

autores de diversas instituições do país, que
contemplaram todas as áreas do conhecimento

geográfico, tornando-se portanto um importante meio

de divulgação para todos os interessados na ciência
geográfica e áreas afins.

Esta edição, fruto do esforço de professores do

Departamento de Geociências, do Centro de Ciências
Exatas, da Universidade Estadual de Londrina, vem

refletir o grande empenho de pesquisadores que, apesar

do momento de crise pela qual passou e vem passando a
universidade brasileira, dificultando o ensino público, a

pesquisa e a extensão, conseguiram possibilitar a

continuidade desta revista, com a participação da
Imprensa Oficial do Paraná.

Abrimos este número com um dos maiores

estudiosos da Geografia brasileira, Carlos Augusto de
Figueiredo Monteiro, que dispôs um artigo inédito para

a comunidade geográfica, utilizando a interpretação

literária, no qual retrata o espaço geográfico a partir da
descrição da paisagem narrada pelo romancista.

Monteiro elabora croquis através da narração de um

espaço imaginário criado pelo autor do romance.
Esta revista que entregamos ao leitor abre

reflexões sobre o espaço e o tempo na pós-modernidade;

sobre a divisão territorial; e sobre o processo de
industrialização e sua modernização no Brasil. Inclui

também abordagens sobre cartografia ambiental, turismo

rural, Programa Vilas Rurais, uma experiência em educação
ambiental e questionamentos sobre a crise atual das

universidades brasileiras.

Finalizamos com notas sobre a Semana de
Geografia do Departamento de Geociências, realizada no

ano de 2001, e uma resenha a respeito da nova publicação

de  Lúcio Kowarick (2000), intitulada Escritos Urbanos.
Os artigos aqui publicados apontam para

importantes discussões, destacando-se pela diversidade

de temas atuais da Geografia.

Comissão Editorial
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EDITORIAL

DO MUTUM AO BURITI BOM: TRAVESSIA DE MIGUILIM
Of Mutum to good Buriti: Cossing of Miguilim
Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro

REFLEXÕES  SOBRE O ESPAÇO E O TEMPO NA PÓS MODERNIDADE
Reflections on the space and the time in postmodernity
Carolina Machado Rocha Busch Pereira

A DIVISÃO TERRITORIAL DO TRABALHO E O PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DA MICRORREGIÃO
GEOGRÁFICA DE LONDRINA
Spatial Division of Labour and the Industrialization Process of the Londrina Geographical Micro-Region
Cláudio Roberto Bragueto, Fábio César Alves da Cunha

INDUSTRIALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO NO BRASIL: 1930-64
Industrialization and Modernization of Brazil: 1930-64
Francisco Assis de Queiroz

ABORDAGEM METODOLÓGICA PARA CARTOGRAFIA AMBIENTAL
Approache to Methodology for Environmental Cartography
Rosely Sampaio Archela, Edison Archela, Omar Neto Fernandes Barros, Gilda Maria Cabral Benaduce

MAPEAMENTO DA VEGETAÇÃO DE FUNDO DE VALE DA CIDADE DE LONDRINA – PR, A PARTIR DE
IMAGENS ETM LANDSAT - 7
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Images
Luciana Baza Mendonça, Miriam Vizintim Fernandes Barros

O TURISMO RURAL – INFORMAÇÕES E REFLEXÕES SOBRE AS INSTITUIÇÕES E A REGULAÇÃO NAS
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The Rural Tourism – Informations and Reflections About the Institutions and the Regulation in the Diverses Scales
Maria del Carmen Matilde Huertas Calvente

PROGRAMA VILAS RURAIS: POLÍTICA PÚBLICA DE FIXAÇÃO DOS TRABALHADORES NO CAMPO?
Vilas Rurais Program: Public Policies for the Settlement of Working Rural Population?
Alice Yatiyo Asari, Helena M. Cabelo Muniz, Miriam Dantas Rosa

EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: RESGATE HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO E ANÁLISE ESPACIAL NA
NOVA SANTA MARTA – SANTA MARIA - RS
Experience of Environmental Education: Redemption Historical of the Occupation and Space Analysis in Nova Santa
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UNIVERSIDADE EM RUÍNAS?
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Wladimir Fuscaldo, Eduardo Marandola Jr
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Quem gosta torna. Estou aqui, outra vez, nesta
querida Cordisburgo, para participar de mais uma Semana

Roseana, prazer que não pude fruir ano passado,

retornando agora, para juntar-me a vocês no culto ao
ilustre filho desta terra.

Sendo o tema central da Semana a obra

“Manuelzão e Miguilim” permito-me escolher o segundo,
personagem central da novela “Campo Geral”. Mas, ao

tentar focalizar a travessia do personagem, terei que

transgredir a norma da temática, se nos aferrarmos à
lamentável fragmentação da obra origianal - o “Corpo de

Baile”, em sua primeira edição, aquela da José Olympio,

de 1956. Assim o exige o tema por mim proposto, ao
considerar a própria natureza transgressiva do

personagem que é o centro da primeira das sete novelas

que o compõem; é mencionado na terceira – “A Estória
de Lélio e Lina” - e reaparece, com grande destaque, na

última delas - “Buriti”. Aliás, a inteireza da obra em foco

foi explicada pelo próprio autor, como se constata neste
trecho de sua carta ao tradutor italiano da mesma,

Edoardo Bizzarri, datada de 25 de novembro de 1963:

A primeira estória tenho a impressão, contem em germes,

os motivos e temas de todas as outras, de algum modo. Por

isso é que lhe dei o título de “Campo Geral” explorando

uma ambiguidade fecunda. Como lugar, ou cenário, jamais

se diz. Um campo geral ou o campo geral, este campo

geral, no singular a expressão não existe. Só no plural os

gerais, os campos gerais. Usando, então, o singular. eu

desviei o sentido para o simbólico: o de plano geral (do

livro) (GUIMARÃES ROSA, 1981, p. 58)

A primazia do “simbólico” na obra de Guimarães
Rosa é, assim, um poderoso motivo para minha decisão,

para o que encontro magnifico apoio num dos maiores

analistas do nosso querido autor, Heloisa Vilhena de
Araújo, em sua obra “A Raiz da Alma”, dedicada a análise

do “Corpo de Baile”. Ali, com um profundo

conhecimento literário, uma alentada erudição e aguçada
sensibilidade, ela desvela todo o platonismo que guiou

a composição daquela obra magistral. Partindo daquele

“certo aspecto planetário ou de correspondências
astrológicas” contidas na estória “O Recado do Morro”,

ela chega a identificar, inequivocamente, a marca

simbólica de cada um dos sete planetas básicos da
cosmologia ptolomaica, em cada uma das sete novelas

que compõem o “Corpo de Baile”.

Se for perfeitamente verdadeiro que cada uma das
novelas contidas no “Corpo de Baile” pode ser

plenamente fruída isoladamente - fato que explicaria a

fragmentação editorial feita posteriormente - a visão de
conjunto se impõe como exemplo de um todo que

transcende a simples soma de suas partes. Esta visão

holística pode ser favorecida com o auxílio de uma
analogia montada sobre outro tesouro artístico das

Minas Gerais. Se também é verdade que cada um dos

profetas esculpidos pelo Aleijadinho sustenta-se como
relevante obra de arte, ela atinge sua plenitude no seu

conjunto, dispostos no adro do santuário de Bom Jesus

de Matosinhos, acompanhado dos passos, no cenário
colinoso de Congonhas do Campo.

Por estas razões, insisto em que a presente

abordagem seja vista na perspectiva da edição original,

Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro*

Do Mutum ao Buriti Bom: Travessia de Miguilim

RESUMO
Este trabalho através da interpretação literária faz uma descrição da paisagem reproduzindo o espaço geográfico criado
por Guimarães Rosa (1956) no imaginário do romance “Manuelzão e Miguilim”.

PALAVRAS-CHAVE: paisagem geográfica, imaginário, espaço geográfico, geografia cultural.

*Geografia - Universidade de São Paulo
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com as esclarecedoras epígrafes do neoplatônico Plotino

(205-270), de Ruysbroeck-o-admirável (um místico

holandês do século XIV-1293-1381), mescladas ao coco
da festa de Chico Barbós, indícios seguros da procura

de universalidade para o sertão roseano e seus

personagens.
Em trabalho anterior (MONTEIRO, 1988) baseado

nos dois índices, com as classificações das estórias,

montei um quadro de relacionamento entre os espaços
geográficos e romanescos, aliado à centralidade ou

periferia dos personagens em relação aos “gerais” nas

sete estórias, bem como, exibindo a articulação intertextual

dos personagens transgressivos de uma para as outras

(Figura 1). Agora, cabe exibir as correlações astrológicas

feitas pelo autor. Recorro aqui à preciosa representação
de Gauthier de Metz figurando a cosmologia -

intimamente conectada à fundamentação da fé cristã -

vigorante por toda a Idade Média até a revolução de
Copérnico (1473-1643), no Renascimento. Lembremo-nos

que a concepção do universo exposta por Camões, no

Canto X dos Lusíadas, exalta a epopéia marítima lusitana
num universo puramente ptolomaico, geocêntrico, como

nos revela a gravura (Figura 2).

Figura 1

Figura 2 - Concepção do Universo
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Aristóteles e Ptolomeu, os dois pilares da

cosmologia antiga e medieval, construíram um

monumento difícil de abalar, sobretudo porque sobre esta
concepção de cosmos, estabeleceu-se o dogma teológico

principal, aquele que sustenta o todo. A revolução

coperniana, para não enfrentar a Igreja, teve que se
contentar a modesta condição de uma mera “hipótese”.

Galileu Galilei (1564-1642) teve que enfrentar a Santa

Inquisição e, para não enfrentar a fogueira teve que
declarar: de coração sincero e em plena boa fé, abjuro,

amaldiçoo e detesto os supracitados erros e heresias.

O renitente dogma repousava numa concepção simples.
No seu tratado “Do Céu” Aristóteles dividia o universo

em duas grandes partes. A primeira, “sublunar”, ou seja,

nas redondezas da Terra, centro fixo do sistema,
constituindo um mundo essencialmente corruptível,

onde os quatro elementos - terra, água, ar e fogo - agem

uns sobre os outros. A segunda parte, a “celeste” era
um mundo inalterável, cujos movimentos não podiam,

em nenhum caso, se transformar. Era um mundo de esferas

absolutamente regulares e lisas, girando em torno da

Terra, um mundo ideal onde nada podia mudar, onde
nada nela era engendrada ou corruptível. Imaginar que a

Terá não passava de um planeta igual aos outros;

descobrir, com a luneta de Galileu, satélites em Júpiter;
admitir a possibilidade de outros planetas, rompendo a

fortaleza simbólica do número sete, era crime passível da

atenção do Santo Oficio.
O sertão roseano, interior isolado, relicário cultural

de arcaísmos, bem pode admitir esta concepção

cosmológica, (MONTEIRO, 1998) apontada por ele
próprio, para “O Recado do Morro” e desvelado para o

conjunto da obra por Vilhena de Araújo. Apoiado neles,

montei um esquema (Figura 3) onde na base, procurei
figurar a sintonia vigente em “ O Recado do

Morro” superpondo a este círculo representativo

da Terra  aqueles referentes aos sete planetas e as estórias
a eles associadas.

Figura 3
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“corográfica”, ou seja, querer identificar, no seu “sertão”,

a precisão toponímica em uma realidade cartográfica
acurada. Sua liberdade de criação artístico-literária,  já se

apresenta impregnada daquilo que é a essência mesma

da mais legítima preocupação geográfica, ou seja, aquela
vinculação íntima do Homem com a sua Natureza. Quando

tento desenhar os sítios de suas estórias, é o sentimento

do “leitor” que supera, em muito, um possível
“conhecimento geográfico” já que prescinde do apoio

de um conhecimento direto ou “in situ”. Mas, por vezes,

vejo-me empenhado a rabiscar esboços, diagramas,
consulta de mapas topográficos, para situar-me num

espaço romanesco onde o “fisico” está,

irremediavelmente, associado ao metafisico.
A posição das Minas Gerais no quadro brasileiro,

revela aquela distância do litoral, aquela interioridade

onde as distâncias espaciais e os tempos cronológicos
induzem a compreensão de um ambiente propício à

aproximação e maior intimidade do Homem com a sua

Natureza. A consideração do substrato geológico (Figura
4) exibe a diferença geral entre os terrenos, apontando a

sua diversidade e ressaltando, na Série Bambuí - São

Francisco, a natureza dos terrenos calcários, geradores
de paisagens com suas grutas e lapinhas, e aquelas

geradas pelos chapadões areníticos, entremeados de

afloramentos ocasionais de um assoalho granitóide. E
esta diversidade básica na composição do assoalho

sertanejo leva-me a conjecturar sobre o “Grande Sertão

Roseano”. Tem sido muito ressaltado o fato
indisfarçavelmente importante da “centralidade da

estória”  “O Recado do Morro”, o que é absolutamente

válido, sobretudo do ponto de vista do simbólico.

Quando focalizamos a espacialidade geográfica, a partir

do contexto geológico, percebemos, claramente, que o

espaço calcário, onde ocorreu o roteiro do cientista
Olquist, com seus companheiros, segundo o périplo das

sete fazendas, tendo como centro o Morro da Garça,

sentimos que ele representa, sobretudo, a “entrada” ou
o “vestíbulo” do Grande Sertão. Este é caracterizado,

acima de tudo, pelo domínio dos “gerais” cujo centro

mais legitimo é representado pelo rio Urucuia. Não
esqueçamos de que, naquela entrada, junto à belíssima

gruta do Maquiné, está Cordisburgo, o ponto de partida

de Guimarães Rosa para o sertão e para o mundo. E a
paisagem calcária, com suas grutas, lapinhas e

urubuquáras são apenas uma das feições sob as quais

se nos apresenta aquele grande sertão, uno, mas variado.
Quando Vilhena de Araújo, em seu mencionado “A Raiz

da Alma”, detém-se na análise daquele conto “central”,

o que ela diz em relação a ele pode ser estendido para
todo o “Corpo de Baile” e, quiçá, para a obra do escritor.

[...] Minas gerais,  a terra natal de Guimarães Rosa, é

lembrada e guardada com todos os seus detalhes sensíveis,

reais, em sua especificidade completa, nas palavras do

conto. A realidade torna-se realidade lembrada, animada

contada por Guimarães Rosa, e este num movimento

ambíguo de reflexo, torna-se Minas Gerais.  Guimarães

Rosa encarna-se na paisagem de Minas e, de invisível que é,

torna-se visível. A sua idéia - o platonismo - encarna-se e

toma forma na paisagem real -  natural e humana - de

Minas:  de abstrato concretiza-se na especificidade da

paisagem mineira. O contar do conto é portanto, constante

transformar do real  em estória, em mito, em imaginação,

em alma, em reflexo, em Guimarães Rosa. (VILHENA

ARAÚJO,1992, p. 9l)

Apesar de geógrafo, minha leitura de Guimarães

Rosa, não se reveste de nenhuma preocupação

Figura 1

Figura 4 - Substrato Geológico
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Propondo-me a conversar com vocês sobre a

“travessia” do personagem roseano Miguel Cessim

Cassio — de sua condição infantil de Miguilim, no
Mutum, até sua condição de rapaz vacinador de bezerros,

no Buriti Bom — tentarei apoiar-me no jogo do dualismo

entre o exterior (Homem/Natureza) e o interior (pessoal/
social) recorrendo a manifestação do próprio autor,

explicitada na referida missiva ao tradutor italiano:

Mas no ferver do assunto, estou-me alongando demais,

sem precisão e Você já tem trabalho demais com o diabo do

livro que, como Você vê, também foi um pouco febrilmente

tentado arrancar de dois caos: um externo, o sertão primitivo

e mágico: o outro, eu, o seu Guimarães Rosa que abraça

Você, grata e afetuosamente. (Op.cit., p.55)

Na página inicial do “Grande Sertão: Veredas”

Guimarães Rosa realiza, em pinceladas magistrais, a
caracterização geral do Grande Sertão, clarificando,

sobretudo, o fato de que ele é uma unidade na diversidade.

No mosaico romanesco que é o “Corpo de Baile”, reforça
este caráter. Em meio a predominância morfológica de

chapadões, chapadas e morros, segundo a progressão

dos processos erosivos no pacote sedimentar,
entercalam-se vales em diferentes graus hierárquicos,

desde os grandes — como o Urucuia, Paracatú e Abaeté

— passando pelos córregos, riachos, até as pequenas
linhas de drenagem das águas pluviais. A cobertura

vegetal associa-se à topografia regional. À morfologia

tabuliforme, fragmentada, associa-se o revestimento

predominante que é aquela genericamente designada

como os gerais. Entenda-se por isto toda uma gama
variada que, em ordem crescente, vai dos campos limpos,

campos sujos e cerrados, variando estes em densidade,

porte arbóreo e composição floro-faunística associada,
segundo os ápodos diminutivos ou superlativos:

cerradinho, cerrado, cerradão. Pelas depressões dos

cursos d’água e beiradas das formas tabulares, penetram
formações de matas, muito variadas, ora lineares, em

“galerias” acompanhando os cursos d’água, ora em

manchas de maior significado, até atingir áreas mais
vultosas a que designam como “mato-grosso/s”. Sobre

as chapadas e nos vales mais amplos as matas

complementares exibem feições variadas. Por vezes
assumem a complexidade de matas em galerias bem

contrastantes. Outras vezes, segundo as condições

locais de permeabilidade dos solos e escoamento
superficial das águas, avulta a predominância de

palmeiras, notadamente o “buriti”, formando as “veredas”

que, em contraste com os campos, revestem a paisagem
sertaneja de grande beleza. Segundo a progressão

erosiva e a remoção do pacote sedimentar, podem aflorar

rochas subjacentes do calcário ou, mesmo, do substrato
cristalino, ocasionando acidentes orográficos, sobre

cujas vertentes mais úmidas se instalam matas,

ocasionando os “pés-de-serra”. Na Figura 5 procurei
esquematizar estas feições básicas na constituição das

paisagens sertanejas.

Figura 1
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Na atrás mencionada Figura 1 o quadro pretende

demonstrar que as sete estórias que compõem o mosaico

romanesco, em meio a predominância de sítios
relacionadas a típicos “gerais”(4), parte deles (3) exibem

feições interfaciais. Dentre as primeiras, o Pinhem da

“Estoria de Lélio e Lina” e o tabuleiro entre o Andrequicé
e o povoado do Aõ, da novela Dão-lalalão são típicas

paisagens geralistas. Embora intimamente associadas a

este complexo o Mutum do “Campo Geral”, e o sítio do
Buriti Bom, na novela “Buriti”, apresentam adições

relevantes. No primeiro, a ocorrência de matas e a geração

de um clima local mais úmido e chuvoso, geram uma
condição típica de “pé-de-serra”; e, no segundo a ampla

baixada do vale do Abaeté propiciou ampliação da

condição de “vereda”, ocasionando grandes “charcos”
e “buritizais”. Enquanto estas quatro estórias - os

“romances”- são legitimamente geralistas, as outras três

-  os “contos”- são interfaciais. O roteiro percorrido em
“O Recado do Morro” tem a ver com a paisagem calcária

de grutas, lapinhas e urubuquaras; “A Samarra de Uma

Estória de Amor” tem a ver com uma vereda ampliada em
“baixão”, entre o rio e a Serra dos Gerais; o Urubuquaquá,

do “Cara de Bronze” relaciona-se a um “mato-grosso”

transmudado em pastagem.
Todo este vasto conjunto interiorizado, longe de

pancada do mar, tem uma ocupação humana escassa,

desprovida de cidades importantes. As condições
naturais induziram a uma vocação rural, onde a

predominância dos campos gerais propiciou a prática da

pecuária, com gadame pouco raceado, sobressaindo-se

neste aspecto aquela entrada, no princípio do século

XX, via Triãngulo Mineiro, do “zebu” trazido da Índia.
Criatório feito “a solta” os rebanhos são conduzidos por

experimentados vaqueiros, adestrados a um gênero de

vida rude no qual, o esforço fisico, aliado a crendices de
uma cultura rudimentar, em processo de fazimento, vem

subsistindo num tempo em atraso. A prática da lavoura,

intimamente associada à presença de matas, pratica-se
em pontos e manchas descontinuos, ora em pequenas

roças de subsistência, ora ampliando-se em alguns

cultivares como aqueles de milho, cana e arroz, cujo
excedente é comercializado regionalmente. A povoação

dispersa-se em fazendas, de portes variados, ora antigas,

bem assentadas e com alguma tradição; outras vezes
mais simples, na categoria primitiva de “currais-de-gado”,

espalhadas por chapadões, pés-de-serras, abas de

tabuleiros. Os aglomerados urbanos significativos
“correm por fora”, ao longo do rio São Francisco, da

banda do leste e aquelas mais interiores, da banda do

oeste como o Paracatu-do-Príncipe, Patos e outras. Mais
remota ainda são aquelas do Espinhaço a leste e do

Triângulo, a oeste.

Uma varredura mais atenta e penetrante nas sete
novelas do Corpo de Baile permite-nos detectar a

estrutura social vigente, arrolando, pelos personagens,

sua posição hierárquica. Procurei montar num quadro
(Figura 6) uma estruturação que seria a seguinte:

Figura 6 - ESTRUTURA SOCIAL (RURAL)DO GRANDE SERTÃO
(Inferida da Literatura do CORPO DE BAILE DE  GUIMARÃES ROSA)

NÍVEIS HIERÁRQUICOS                   CATEGORIAS EXEMPLOS (PERSONAGENS)

    PODER POLÍTICO DEPUTADOS CHEFES POLÍTICOS

           SENHORES                   FAZENDEIROS Nhô Liodoro
 Cara-de-Bronze

Frederico Freyre

Seo Senclér
             INTERFACES               ADMINISTRADORES Manuelzão

MASSA TRABALHADORA                       SITIANTES Seo Aristeu

             MARGINAIS                      PARCEIROS Nhô Berno Cás
                     VAQUEIROS

                   ENXADEIROS

              PESSOAL DE CASA
              MULHERES-DAMAS “Tias”

             “NÃO REFLEXIVOS” Nominidômine

                  CATRUMANOS

C.A.F.MONTEIRO, 2000
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E a viagem - a vida - é apresentada aqui. como um

movimento de inversão dos contrários. Sua imagem é, assim,

essencialmente ambígua. Imagem do direito e do avesso,

ao mesmo tempo. Imagem de um grupo de viajantes pelo

direito (Pedro, Olquist, Sinfrão, Jujuca e Ivo) e pelo avesso

(Guégue, Joãozezim, Norninedômine, Coletor e Laudclino):

o corpo e o pensamento racional pelo direito; o corpo e o

pensamento irracional, pelo avesso. (Op.cit.p.94)

Não podemos esquecer, neste patamar mais

inferior, alguns bandoleiros, assaltantes de estradas,

como aquele “Boca-de-Bagre” que atuava pelos lados
da Vereda do Terentém, na estória “Campo Geral”do

Miguilim. O que possa faltar no “Corpo de Baile” para

completar o quadro, poderá sê-lo apelando para a outra
obra magna. No “Grande Sertão: Veredas”completamos

o panorama social incluindo os chefes políticos, saída

da categoria dos grandes fazendeiros que, por força de
interesses pessoais, questões de terras, rivalidades de

liderança, entravam em lutas, por vezes guerras abertas,

gerando a categoria complementar dos “jagunços”,
recrutados entre os vaqueiros e degraus mais inferiores

da escala social sertaneja. Este artificio parece vir ao

encontro da justificativa da hipótese de que o “Grande
Sertão: Veredas” tenha sido originalmente planejado

como novela integrada no “Corpo de Baile”, com o

possível rótulo de “Veredas Mortas”. Neste caso, além
do número das novelas ultrapassar aquele simbólico

“sete” dos planetas do universo ptolomaico, sua própria

grandiosidade - como se comprovou cabalmente -
justificaria sua individualidade.

Visto este panorama muito generalizante e

introdutório, um simples pano de fundo à apreciação da
travessia do personagem Miguel Cássio, cabe-nos,

agora, penetrar num nível de maior intimidade, num

alargamento escalar naqueles espaços vividos, natural e
social, para poder avaliar o espaço interior do personagem

transgressivo que ele é. É necessário penetrarmos nos

lugares decisivos de sua vida de sertanejo, ou seja,
inicialmente no Mutum, naquele pé-de-serra, como

também na intimidade de sua família, ambiente gerador

de sua personalidade na infância. Enquanto ele se afasta
do sertão, para os seus estudos no Curvelo, seus irmãos

são deslocados para o Pinhém, reaparecendo na “Estória

de Lélio e Lina”, deixando-nos compreender o destino
da família, no seio da qual, pelas evocações dos irmãos,

Miguilim não é esquecido. Após aquele eclipse citadino,

no Curvelo, onde passa a adolescência, Miguel
reaparece, jovem vacinador de bezerros,

irremediavelmente atraído pelo sertão, a procura de um

No topo da escala social identificamos os

fazendeiros maiores, tais como Nhô Liodoro, do Buriti

Bom, antigo na região e com uma bela fazenda de gado e
lavouras. Também aquele misterioso Cara-de-Bronze,

forasteiro vindo do Buriti-de-Inácia Vaz, no longínquo

Maranhão. Seguem-se, em patamar mais baixo,
fazendeiros com menos sorte, declinando

financeiramente por obra e graça do despreço em que

caiu o gado zebu, na criação do qual se aventuraram,
como é o caso de Seo Senclér, da Fazenda do Pinhém

que, perdendo sucessivamente crescentes boiadas para

os credores, acaba perdendo, por completo, a própria
fazenda, retirando-se, abatido, para a cidade. Entre o

estado de fazendeiro e vaqueiro encontra-se aquela

categoria intermediária, meio nebulosa, como aquela do
Manuelzão, da Samarra. Em terras do ausente Frederico

Freyre, ele é um daquela espécie de administrador, quase

sócio, meio capataz de vaqueiro, certo um empregado.
Mais abaixo há a variada categoria dos parceiros que, à

meias ou terças, trabalham duro e sem muita perspectiva,

endividados aos proprietários. É o caso típico de Nhô
Berno Cás (Bernardo Cássio) pai de Miguilim, que luta

para sustentar a família a duras penas. No seu dizer era

pobre, em ponto de virar miserável, pedidor de esmola,
a casa não era dele, as terás ali não eram dele, o

trabalho era demais, e só tinha prejuízo sempre,

acabava não podendo nem tirar pra sustento de comida
da família (p.54). O tio Terez, que o ajudava, e Luizaltino,

que veio substituir o tio, eram da mesma categoria. O

grosso da população era aquela categoria dos vaqueiros
e “enxadeiros”, sendo estes últimos aqueles que labutam

na lavoura e que enfrentam dificuldades ainda maiores,

desde que vivem subordinados aos proprietários com
quem apenas partilham porcentagens ínfimas de bezerros

nascidos e produtos colhidos. Abaixo destes há a

categoria dos “catrumanos”, fração mais à margem,
oscilando entre vários tipos de prestação de serviços. A

beira das estradas ou nas vilas onde há progresso de

bordeis há a benfazeja categoria das mulheres-damas.
Talvez, cerrando fileiras, pudéssemos incluir aquela -

diminuta em número mas significativa socialmente -

parcela de seres “não reflexivos”como o Nominidômine,
o Gorgulho e outros, tão bem registrados em “O Recado

do Morro”. Aliás, outro mérito encontrado naquela

novela central, está na própria composição da comitiva
que segue seu Olquist. Ali juntaram-se pessoas cultas,

de fora, como o cientista, e representantes das cidades e

do interior do sertão. Segundo assinalou Vilhena de
Araújo a viagem do grupo conduzido pelo geralista Pedro

Orósio, representa a própria imagem da vida:
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figura 7 - Visão do Mutum

outro espaço, territorial e familiar, mais próspero que o

inicial. Um possível casamento, aliando conveniência e

atração, talvez o venha proveitosamente, vinculá-lo aos
buritizais e pastos do Abaeté. Serão estas três partes,

aquelas que conduzirão nossa palestra.

O SOL SOBRE O CHUVOSO MUTUM

(O Infante Miguilim)

OMutum tem sua natureza de “enclave”

esclarecida pelo autor logo no início da estória: No meio

dos Campos Gerais, mas num covão. Em trecho de
matas, terra preta, pé-de-serra (p. 15). Malgrado ser

considerado um lugar triste, pela mãe de Miguilim —

Nhãnina - É um lugar bonito, entre morro e morro, com
muita pedreira e muito mato, distante de qualquer

parte; e lá chove sempre (p. 15). E a Miguilim prazia que

o Mutum fosse um lugar bonito. E na sua viagem com o
tio Terez, para sua crisma, no Sucruiú, ele encontrou

alguém que assim o considerava. Na  Figura 7 procurei

representar minha visão pessoal do Mutum.

Sua condição de pé-de-serra propiciava, por efeito

orográfico, a condensação do vapor em nuvens e maior

pluviosidade. E a ideia dessa chuva recorrente é um
importante vetor de revelação do espaço percebido pela

criança, então com oito anos de idade:

 A chuva de certo vinha de toda parte, de em desde por lá,

de todos os lugares que tinha. Os lugares eram o Pau-Rôxo,

a fazenda grande dos Barboz, Paracatu, o lugar que não

sabia para onde tinham levado a Cuca Pinguinho-de-Ouro,

o Quartel-General-do-Abaeté. terra da mãe dele, o Buritis-

do-Urucuia, terra do pai, e outros lugares mais que tinha: o

Sucurijú. As fazendas e veredas por onde tinham passado.

(p.37-38)

A condição mais úmida do clima local de pé-de-serra, se
era benéfica para a lavoura, na mata, apresentava um

demérito para a pecuária, como se pode registrar na

referência ao fato de que o touro Rio Negro, do pai de
Miguilim, estava cheio de bernes: Por causa que aqui é

mato, pé-de-serra, ali no meio dos Gerais não da - por

ele punia o vaqueiro Saluz (p. 65-66).
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Ao longo do conto pode-se arrolar um rosário de

lugares mencionados: a Vila Risonha de São Romão, onde

morava o irmão da mãe, o tio Osmundo Cessim; a Vereda-
do-Coecho, onde morava Seo Deogracias; o Tabuleiro

Branco, o lugar onde tio Terez fora morar; cuidando das

terras da viúva Cefisa, a mais de dez légoas do Mutum; a
Veredinha-do-Tipã, onde morava seo Aristeu; o Passo-

do-Perau, onde o vaqueiro Saluz caçava veados; a

Vereda-do-Quússo, de onde viria Luisaltino; a Vereda-
do-Bugre, onde vó lzidra fora servir de parteira; o

Nhangã, outro afloramento rochoso, serrania, ao pé da

qual, do outro lado, morava o menino Crivo, um outro
pé-de-morro. O núcleo urbano de maior influência sobre

aquele espaço sertanejo seria o muitas vezes mencionado

Paracatu.
Na terceira novela do “Corpo de Baile”, a “Estória

de Lélio e Una”, passada na fazenda do Pinhém, onde

foram morar Drelina e Tomé, irmãos de Miguilim, por uma
fala do vaqueiro Pernambo, ficamos sabendo da distância

entre os dois lugares:

O Fradiin contou que, no começo do mês que vem ele

(Tomé) vai dar uma viagem. Vai até o Mutum, mato de

Mutum, distãneia de dez dias para se ir e voltar. Vai para

trazer uma irmã dele, mocinha. (p.284)

No conjunto dos Gerais o Mutum se enquadrava
naquilo que o lamuriento Seo Deogracias proclamava:

Aqui nestas más brenhas, donde só se vê falta de tudo,

nesta míngua, ninguém não olha pra este sertão dos
pobres. Bernardo Cássio - Nhô Berno Cás, pai de

Miguilim era originário do Buritis-do-Urucuia. Viera dar

ao Mutum após varias tentativas, mal sucedidas, de tirar
sustento para sua família, iniciada com seu casamento

com a bela Nhãnina, do Quartel-General-do-Abaeté e já

com cinco filhos. Já desfiara um rosário de lugares
anteriores. Miguilim, o terceiro filho, nascera no Pau-

Roxo, á beira do Saririnhém.Agora, tentava a vida no pé-

de-serra do Mutum. O Dito (Expedito Cessim Cássio)
irmãozinho abaixo de Miguilim, mas muito mais esperto,

explicava-lhe:

Pai é dono nenhum, Miguilim: o gadame é dum

homem, Sô Sintra, só que pai trabalha ajustado, em tomar

conta, em parte com o vaqueiro Saluz -  Sei e sei, Dito “Eu
sabia[...] Mas então é ruim, é ruim[...]” - Mas, mesmo

também Pai não consegue de muito montar. ele não

agüenta campeio. Pai padece de incandescência”. (p.71)

A situação do Pai era muito difícil e disto, ele

próprio, se lamentava:

Não tinha posse nem para retelhar a casa velha, estragada

por mão desses todos ventos e chuvas, nem recurso para

mandar fazer uma boa cerca de réguas, era só cerca de achas

e paus pontudos, perigosos para a criação. Que não podia

arranjar um garrote com algum bom sangue casteado, era

só contentar com o Rio Negro, touro do demônio,. sem

raça nenhuma quase. Em tanto, nem conseguia remediar

com qualquer zebu ordinário, touro cancréje, que é gado

bravo ruim leiteiro, de chifres grandes. mas sempre é zebu

mesmo, cor queimada, parecendo com guzerate: “Zebu que

veio no meio dos outros, mas não teve aceitação[...]” Dava

vergonha no coração da gente, o que Pai assim falava. Que

de pobre iam morrer de fome — não podia vender as filhas

e os filhos[...] Pudesse crescesse um poucado mais, ele

Miguilim queria ajudar, trabalhar também. Há muito em

antes queria trabalhar, mais do que todos, e não morrer.

como sabe que ia ser, e ninguém não sabia” (p. 54-55).

A natureza sensível da criança de oito anos, de

frágil constituição, ante a atmosfera de tristeza, do lugar

e da família, infundia-lhe um obstinado temor da morte.
Os percalços com o criatório, que atribulavam o

Pai, naquela área, entre mato e mato, levavam-lhe a fazer

suas moinhas de subsistência. Em meio da mata, com
ajuda de parceiros (Tio Terez, Luisaltino) Nhô Berno abria

suas lavouras. Quando Miguilim ia levar-lhe o de comer,

via-se assaltado por medos e peças que lhe pregavam os
endiabrados macacos. As descrições das roças

constituem um primor:

A roça era um lugarzinho descansado bonito, cercado com

uma cerquinha de varas [...] os bichos que estragavam.  Mas

muitas borboletas voavam. Afincada na cerca tinha uma

caveira inteira de boi, os chifres grandes,  branquela,  por

toda bôa-sorte. E, espetadas em outros paus da cerca, tinha

outros chifres de boi, desparelhados, soltos - que ali ninguém

não botava mau olhado! (p.67)

As agruras econômicas de Berno Cãs, juntavam-
se aquelas motivadas pela infidelidade compulsiva da

mulher, a bela Nhãnina. Mergulhada na tristeza do

Mutum, a bela mulher talvez já trouxesse o peso da
ancestralidade, já que sua mãe - vó Benvinda - era mulher

à toa que vivia na cidade. Vó Izidra era a tia, que fazia às

vezes de sogra de Nho Berno, e de cuja vigilância e
xingamentos, a bela sobrinha, sempre se escapava.

Primeiro fora o tio Terez que, para evitar uma desgraça,

se evadira para longe, para o Tabuleiro Branco, dez léguas
distante. Quando do episódio do bilhete que o tio,

escondido, pedira a Miguilim entregar à Mãe, o garoto,

atormentado ante aquela possível traição ao Pai, não



12

tem coragem de entregar o bilhete. Aflito, pergunta a

Mãe sobre o sentido de “malfeito”. A bela mulher dá ao

filho uma cristalina resposta: “- Ah, meu filhinho, tudo o
que a gente acha muito bom mesmo fazer, se gosta

demais, então já pode saber que é malfeito.” (p.72).

No quadro familiar de Nhô Berno e Nhãnina,
(Figura 8) Miguilim era o terceiro filho. Liodoro, o

primogênito, vivia com o tio Osmundo Cessim na Vila

Risonha de São Romão. Drelina (Maria Andrelina) era a
segunda. Abaixo de Miguilim (Miguel) havia o Dito

(Experdito José), a Chica (Maria Francisca) e Tomézinho

(Tomé de Jesus), o caçula. Assim o personagem central
da estória “Campo Geral” não tem a responsabilidade de

filho mais velho nem recebe os mimos de caçula. Era,

antes de tudo um menino frágil de consistência e aguda
sensibilidade. Havia sido banhado em sangue quente de

tatu, para revigorá-lo, segundo a crença sertaneja. De

repente via-se engasgado com ossinho de galinha na
goela.

O Ditinho, irmão menor, era o centro da

admiração e amor fraterno de Miguilim, uma espécie de
seu alter ego. Miguilim o admirava muito, pois menor,

muito mais menino, e sabia em adiantado os coisas,

com uma certeza, descarecia de perguntar. Ditinho era

comigo? - Caso Miguilim, demais! - É a Chica casa

com o Dito, pode?- Pode, decerto que pode” (p. 60).
O universo familiar de Miguilim, se amplia com a

presença firme de Vó Izidra, que tudo supervisiona, a

casa, as crianças, as mulheres do trabalho de casa e,

corajoso. Ia mexer nos ninhos de bem-te-vi. Não tinha

medo de ser picado nos olhos.

Chamava Miguilim. Ele não ia. Achava-se inferior
ao irmão. Indagava; “Dito, mesmo você acha, eu sou

bobo de verdade?”  É não, Miguilim, de jeito nenhum.

Isso mesmo que não é! Você tem juízo por outros lados[...]
“Quando quis aprender a dançar, sua irmã menor, a Chica,

caçoou dele”:

Você nasceu em dia-de-sexta com os pés no sábado: quando

está alegre por dentro é que está triste por fora [...] A rosa

é quem disse. Você tem pé de chocolateira. (p.65)

Miguilim era um reflexivo. ‘De um dia, Miguilim

tinha encarecido o gosto de se esconder, de se afastar,
às vezes, da companhia dos outros, conforme tanto de-

primeiro ele apreciava (p.56). Em sua idade (8 anos) era

inocente de tudo. Admirava as irmãs, belas meninas e
perguntava: “Drelina, quando eu crescer você casa

Figura 8 - Campo Geral
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sobretudo, a sobrinha Nhãnina, em suas peripécias

amorosas. A casa acolhe, e não pode ignorar, a presença

das três mulheres do trabalho caseiro: Mãitina, preta-
velha, repositório de africanismos de nossa cultura.

Beberrona, tomando seus pileques, fazendo suas

feitiçarias - motivo maior da implicância de Vó Izidra -,
fazedeira de mezinhas, com sua fala atrapalhada,

estropiando as orações católicas mescladas à linguagem

e aos cultos africanos. Segue-se a Rosa, mais equilibrada,
mais querida pelo papagaio Papaco-Paco, o maior esteio

às tarefas de casa. Mais moça, a Maria Pretinha, aquela

do “rabo-quente”, que vivia de abraços e acabou fugindo
com o vaqueiro Jé, para voltarem ambos, e serem

perdoados, quando da morte do Dito.

Os vaqueiros eram peças importantes na vida
familiar daqueles ermos do Mutum, pois ajudavam nas

labutas de Nhô Berno com o pouco gadame, no pastoreio

e, sobretudo, na cura das rezes. O já mencionado Jé e,
mais importante, o Saluz, com sua mulher Siarlina e o

filhinho, o Bustica. Saluz iniciava Miguilim no trato dos

animais e Siarlina era grande contadeira de estórias.
Como universo infantil o quadro de afeições não

pode ignorar os animais domésticos. Havia os cães, dentre

os quais Miguilim sofrera a grande perda da cadelinha
Cuca ou Pingo-de-Ouro que o Pai, para atormentá-lo,

dera a uns tropeiros que passaram pelo Mutum. O gato

Sossonho (Quóquo ou Reibel) que vivia dormitando
pelos cantos da casa ou brincando com Tomézinho. A

cachorrada a serviço do pastoreio era liderada pelo Gigão,

ao qual juntavam-se aqueles a quem Nhô Berno pusera
nome de seus inimigos: Zé Rocha (Zerró) e Julinho da

Tulha (Julim). A matilha era acrescida com Caráter, Catita,

Soprado, Floresto e a perdigueiro Rio Belo. O touro Rio
Negro chefiava um pequeno gadame onde as vacas

tinham nomes, além dos bezerros, distribuídos entre os

filhos de Nhô Berno.
Para Miguilim, a convivência com os adultos era

difícil. Sobretudo penosa era aquela com o Pai, a quem

admirava, mas de quem não obtinha carinho. Ora o Pai
censurava-lhe por sentir medo do gado e disso dar

demonstração, coisa percebida pelos animais. Quando,

porém, um dia, para dar demonstração de que havia
afastado o medo, meteu-se no meio de uma boiada

descida dos Gerais, foi aquele escarcéu, do Pai e dos

vaqueiros. Entenda-se gente grande! Dos seus
companheiros de infância, fora da família, Miguilim

recebia fluxos negativos e positivos. Dos primeiros, havia

aquele menino maligno, o Magela, vulgo Patori, filho de
Seo Deogracias, que sabia “safadezas” que ele, de início,

estranhava e repelia, mas depois, se via pensando e

atraído por elas, alvoresceres da sexualidade do infante:

E Miguilim de repente viu que estava recordando aquelas

conversas do Patori. gostando delas, auxiliando mesmo de

se lembrar. A coisa do boi se chamava verga. A do cavalo

chamava província, pendurada, enorme. semelhando um

cacho de bananeira. sem o mangará. Tinha até vontade que

o Paturi voltasse, viesse, havia de conversar a bem com

ele, perguntar mais desordens. O garrote tourava as vacas,

depois nasciam os bezerrinhos. O patorí falava que podia

ensinar muitas coisas, que homem fazia com mulher, de

tão feio tudo era bonito. Só assim em se pensar, mesmo já

esquentava, bom, descançava (p. 59).

Pelo lado positivo havia o Grivo, um menino que,

um certo dia, viera à sua casa para se esconder da chuva:

Esse menino o Grivo era pouquinho maior que Miguilim, e

meio estranhado, porque era pobre, muito pobre, quase que

nem não tinha roupa, de tão remendada que estava. Ele

não tinha pai, morava sozinho com a mãe, lá muito para

trás do Nhagã, no outro pé do morro, a única coisa que era

deles, por empréstimo, era um coqueiro buriti e um olho-

d’água. Diziam que eles pediam até esmola. Mas o Grivo

não era pidão. Mãe dava a ele um pouco de comer, ele

aceitava. Ia de passagem, carregando um saco com cascas

de árvores, encomendadas para vender. - Você não tem

medo? O Patori matou algum outro, anda solto doido, por

aí [...] - Miguilim perguntava. O Grivo contava uma história

comprida, diferente de todas, a gente ficava logo gostando

daquele menino das palavras sozinhas. (p.85-86)

Essa capacidade do Grivo de contar estórias, com

suas palavras “sozinhas” é que o credenciarão, bem mais

tarde, quando já rapaz vaqueiro, reaparece na novela
“Cara-de-Bronze”. Ali ele será escolhido, pelo fazendeiro

doente, como mensageiro de uma secreta e longinqua

viagem até o “Burití-de-Inácia Vaz”, no Maranhão. Pela
sua capacidade em narrar e sua sensibilidade de captação

da beleza das coisas, ele será o “mensageiro da poesia”.

O Patori, ao contrário do Grivo, sofreu a pena de
um destino funesto, levando-o a assasinar um jovem

companheiro, a evadir-se, ser perseguido e, finalmente,

ser encontrado morto nas brenhas do cerrado. Parece
que morreu mesmo  de fome, tornadiço vagando por

aquelas chapadas. (p.90) O irmão mais velho de Miguilim,

Liovaldo, que morava com o tio Osmundo, também lhe
falava “safadezas”. Uma vez maltratou o Grivo, o que

levou Miguilim a encher-se de raiva e defender o garoto

das estórias.
Difícil de entender era, mesmo, o Pai. Personalidade

complexa, torturado pelos ciúmes que sentia da esposa

e assoberbado de problemas financeiros, sua relação com
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[...] Dia de Domingo, cedinho, escuro, no morno das águas,

Pai e Luisaitino iam lavar corpo no poço das pedras.

menino-homcm podia ir junto, carregavam pedaço de sabão

de fruta de tingui, que Mãitina tinha cozinhado. Luisaltino

cortara pau-de-pita: abraçado com o leve desse, e com as

cabaças amarradas, não se afundava, todo mundo suspendido

na água, se aprendendo a nadar. (p.89-90)

Quando o Pai vai até o Cocho em “visita de
tristezas” pela morte do Patori, Nhãnina leva os filhos a

um passeio até os coqueiros. Mãe e Luisaltino vão

conversando, na frente. Outra tempestade amorosa que
se anuncia.

Miguilim e Dito eram muito unidos. Quando

acontecia brigarem, como no caso em que, Ditinho
espantando o touro Rio Negro, este machuca Miguilim,

ele se enfurece contra o irmão menor, após o que fica

moído de remorso. Até que advém o acidente em que o
Ditinho pisou, sem ver, num  caco de pote e cortou o pé.

Todo o sofrimento do irmão pelo efeito do subseqüente

tétano é uma aguda provação para Miguilim. A belíssima
e pungente narrativa de Guimarães Rosa, entre as páginas

97 e 110 - dos mais belos trechos narrados pelos pequenos

contadores de estórias do “Grupo Miguilim” desta
Cordisburgo - é extremamente reveladora da sensibilidade

do infante Miguilim.

Mesmo durante o seu sofrimento Ditinho dá ao
irmão maior suas lições, dentre as quais aquela:

Miguilim, Miguilim, vou ensinar o que agorinha eu sei,

demais: e é que a gente pode ficar sempre alegre, alegre

mesmo com toda coisa ruim que acontece acontecendo . A

gente deve de ficar então mais alegre, mais alegre, por

dentro [...]. (p. 104)

Com a morte do Dito, as coisas pioraram para
Miguilim:

Daí por diante não deixavam o Miguilim parar

quieto. Tinha de ir debulhar milho no paiol, capinar
canteiro de horta, buscar cavalo no pasto, tirar cisco nas

grades de madeira do rego. Mas Miguilim queria trabalhar

mesmo. O que ele tinha pensado agora, era que devia
copiar de ser como o Dito (p. 111).

Miguilim era perseguido pela idéia de morte. No
inicio da estória, chegou a prever um dia certo em eu

devia morrer.  Agora era o dia derradeiro. Hoje ele devia

de morrer ou não morrer  (p.69). Adiante ele é fortemente
atacado pela malária, quando padeceu muito e, no

decorrer da doença, deu-se à tragédia:

os filhos era estranha. Especialmente com Miguilim, que,

em relação a ele, oscilava em lampejos ora de piedade e

amor, ora de revolta e ódio. Quando do fiasco da perda
do almoço para os macacos o pai, em vez de puni-lo, deu

boas risadas: “Miguilim, você é minhas vergonhas”

(p.83) Isto levava o menino a pensar que talvez o Pai
gostasse dele. Por outro lado, havia todo um rol de

malfeitos que o Pai lhe infringia, o que o deixava em

dúvidas. Além de haver dado a cadelinha Pingo-de-Ouro
aos tropeiros de passagem, num certo dia em que

Miguilim caiu de uma árvore e rasgou a calça Pai mandou

costurar a roupa, mas, de propósito, o deixou nu. O
menino sentiu raiva de ódio de Pai, não fosse pecado

(p.53). Às vezes Nho Berno o mandava sozinho, a cavalo,

ir até a Vereda do Bugre onde, na estrada, ele tinha que
fugir de uns meninos malignos que jogavam pedras nele.

Outras vezes, o pai tinha acessos de raiva e o batia. Num

desses, de tão forte, Miguilim foi mandado passar três
dias na casa do vaqueiro Saluz; até que se abrandasse a

ira do Pai.

Já com a Mãe a atitude de Miguilim era de
veneração. A ela associava tudo o que era belo. Um dia,

ao ver um bando de vagalumes (mija-fogos), encantado,

apela para a irmãzinha “Chica, vai chamar Mãe, ela ver
quanta beleza” (p. 77). E quanto a sua tristeza associava-

a a distância do mar: “Pois, Mãe, então o mar é o que a

gente tem saudade?”. E continuava indagando:

Mãe, a gente então nunca vai poder ver o mar, nunca? Ela

glosava que quem-sabe não iam não, sempre. por pobreza

de longe. - A gente não vai, Miguilim  -  o Dito afirmou: -

Acho que nunca! A gente é do sertão.  (p.91)

Note-se, nesta fala do Dito, a ênfase posta na

“interiorização” irremediável do Sertão, pelo uso de

verbo ser, condição intrínseca, em vez da temporariedade
de “estar”.

O seu querer bem à Mãe, dificultava, em Miguilim,

associá-la algo de mau, de pecaminoso. Ao Ditinho, pelo
contrário, não escapavam certos sinais da conduta da

mãe: “Vó Izidra está xingando Mãe quando elas estão

sem mais ninguém por perto (p. 101). Quando do caso
do bilhete que tio Terez pede a Miguilim para entregar a

Mãe, ele “desconfia” de algo errado: “Mas, não poderia

entregar o bilhete à Mãe, nem passar palavra a ela,
aquilo não podia, em pecado, era judiação com o Pai,

nem não estava certo. (p. 68)

Após a partida de tio Terez, Pai associara-se a
Luisaltino, vindo da Vereda do Quússo, para ajudá-lo, a

meias, nas lidas da roça. E então a vida no Mutum tornou-

se prazerosa:
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Mãe[...] Mãe! Mãe!   Que matinada era aquela?  Por que

todos estavam assim gritando, chorando?  -  Miguilim,

Miguilim, meu Deus, tem pena de nós! Pai matou o

Luisaltino (p. 129).

E, mais adiante, é Vó Izidra quem anuncia:

Escuta, Miguiliin, sem assustar: seu Pai também está morto.

Ele perdeu a cabeça depois do que fez. foi achado morto no

meio do cerrado; enforcou-se com um cipó, ficou pendurado

numa moita grande de miroró  [...]  (p. 130).

E o pobre Miguilim, na pureza de seus oito anos

indaga:

Mãe, Pai já enterraram?  - Já, meu filho. De lá mesmo foi

levado para o Terentém [...] - E todos estão ai, Tomezinho,

Drelina, a Chica. Estão Mãe, todos gostando de todos  - E

eu posso ficar doente, quieto, ninguém bole? (p. 130).

Naquele momento confuso era importante para a

criança que todos estivessem em paz, se  gostando uns

dos outros. O conflito entre o bem e o mal sempre o
afligia. Aquela fatal dualidade. Ao ser-lhe contada a sorte

do Patorí, e explicado que o Demônio se apossara do seu

corpo, ele indague, prontamente, se Deus também se
apossava do corpo das pessoas.

Dentre os personagens adultos que visitavam o

Mutum havia dois exemplos, contrastantes, dessa fatal
dualidade. De um lado vinha aquele fluxo sombrio, triste,

pessimista, trazido por Seo Deogracias - infeliz pai de

Magela, o Patorí. Por vezes ele vinha servir de
intermediário de algum credor, cobrar de Nhô Berno contas

que ele não estava em condição de pagar[...] “Veio buscar

o dinheiro, para um homem da cidade. Mas Pai falou
que ainda não estava em ponto de pagar[...]” (sabia o

Dito, de escutação) (p.44). Outras vezes vinha pedir

emprestado um pouco de sal, ou algum dinheirinho[...]
As vezes mobilizava superstições e crendices populares

como aquele conselho para cortar aquela árvore de pe-

de-flôr, de detrás da casa. Se não cortasse ela crescia
solerte, de repente uma noite despassava mais alia do

que o telhado, então alguém da família tinha de morrer,

então era que ele morria. Vaticínio que aumentava o
temor da morte, na criança.

Após a perda do filho, Seo Deogracias tornara-se

ainda mais amargo, pessimista:

Vez em quando seo Deogracias aparecia lá na casa. Ficava

dc cócoras, queria conversar com o Pai, e dava pena. de tão

destruido arruinado que estava [...]  Pois é seo Nho Berno,

isto aqui vai acabar, vai acabar[...] Não tem recursos, não

tem proteção do alto, é só trabalho e doenças, ruindades,

ignorâncias[...]   é o mundo por se acabar[...]. (p. 113)

A esta figura sombria contrapunha-se aquela

oposta, luminosa, radiante, representada por seo Aristeu,
sitiante na Veredinha do Tipã, que cultivava abelhas e

sobre o qual o próprio Guimarães Rosa aponta como um

símbolo solar, o que é enriquecido pela análise de Vilhena
de Araújo. A apresentação do personagem na novela é,

também ela, brilhante:

Seu Aristeu entrava, alto, alegre, falando alto: era um

homem grande, desusado de bonito, mesmo sendo roceiro

assim: e doido, mesmo. Se rindo com todos, fazendo

engraçadas vênias de dansador (p.62).

Aristeu dissipava a hipocondria do menino
Miguilim com gracejos, como neste diálogo:

Se não esconder bem a pombinha do menino, pombinha

voa às alçadas [...] Miguilim - bom de tudo é que tú tá:

levanta, ligeiro e são, Miguilim [...] - Eu ainda posso ser

que vou morrer, seo Aristeu[...] - Só daqui a uns setenta

anos! Sucede como eu, que também já morri: morri sim,

mas acho que foi de morte de ida-e-volta [...] Te levanta e

pula, Miguilim, levanta já! (p.63-64)

Quando Seo Aristeu reaparecia, para marcar uma

caçada de uma certa anta [...] Miguilim desejava tudo de
sair com ele para passear - perto dele a gente sentia

vontade de escutar as Lindas estórias [...]

Quando Miguilim supera a crise da malária e após
a tragédia de Nhô Berno, seu Aristeu reaparece dando

conselhos ao menino, que o fazem notar a coincidência

com a derradeira lição que o Ditinho, moribundo, lhe
havia dado:

Seo Aristeu, quando deu de ir, trazia um favo grande de mel

de oropa, enrolado, nas folhas verdes, - Miguilim você

sara! Sara que já estão longe as chuvas janeiras e fevereiras

[...] Miguilim, você carece de ficar alegre. Tristeza é agouria

[...] - Foi o Dito quem ensinou isso ao Senhor, seo Aristeu?

- Foi o sol, mais as abelinhas, mais minha riqueza enorme

que ainda não tenho, Miguilim. Escuta como você vai sarar

sempre.

E após cantar-lhe uma copla de oito versos, seo
Aristeu arremata com esta quadrinha que é a

quintessência do otimismo, capaz de levantar qualquer

auto-estima:
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Ô ninho de Passarim

Ovinho de passarinhar:

Se eu não gostar de mim

Quem é mais que vai gostar?

Após a tragédia ocorrida no Mutum, tio Terez,

que andava por longe levantando gado nos Gerais da

Bahia (p.106),  retorna  e,  ao que tudo indica, vai assumir
as rédeas da família. Vó Izidra, ante a impotência de

controlar a sobrinha, vai-se embora.

Passado algum tempo, deu-se à passagem do
Doutor José Lourenço, do Curvelo, vindo para uma

caçada na Vereda do Tipã e que, ao conhecer Miguilim,

descobre sua forte miopia. Quando o doutor apõe-lhe os
óculos em sua pequena face é todo um mundo novo que

se lhe revela em pormenores nunca suspeitados. Grãos

de areia, formiguinhas trabalhando, traços fisionômicos
mais claros nas pessoas que o cercavam [...]. Rompe-se

aquela neblina de tristeza em que a criança estava

mergulhada. Sua Mãe entende que a oferta do doutor em
levar o garoto para o Curvelo, colocar-lhe os necessários

óculos e propiciar-lhe estudos, é uma verdadeira

redenção. E, embora com o coração apertado e com sua
alma que até o fundo, se esfriava (p.134), Miguilim tem a

coragem e o discernimento de acompanhar o doutor e

seguir o seu próprio destino.
Neste sentido a estória do “Campo Geral”,

centrada no personagem do infante Miguilim, malgrado

o nublado triste do Mutum, não deixa de ser plenamente
“solar”, no sentido de “alvorecer” de uma vida que,

embora desabrochando entre sombrios presságios de

doenças, mortes - em meio a uma sangrenta tragédia
familiar - como é o próprio da vida, onde direito e avesso

sempre se mesclam - não deixa de ser uma “alvorada”,

plena de esperança.
Quando da visita do tio Osmundo Cessim,

durante a qual Miguilim luta com o irmão Liovaldo, em

defesa do Grivo, o tio, para arrefecer os ânimos, oferece
uma moeda a Miguilim. Ante a recusa altiva do menino

em receber o presente, o tio diz ao cunhado:

Seo Bero, seu filho tem coisa de fogo. Este um não vai

envergonhar não [...] Mãe olhou, prazida. Pai escutou e o

que disse, não disse nada (p. 125).

Em meio ao turbilhão de conflitos entre as pessoas

grandes da família, Miguilim, em sua inocência e
ignorância, já apresentava vislumbre de “maturidade”.

Mas agora Miguilini queria merecer paz dos passados, se rir

seco sem razão. Ele bebia um golinho de velhice. (p.75).

Mas, agora, esta decisão fora um grande “gole”.

E ele segue o bondoso Doutor José Lourenço ao Curvelo
para uma nova etapa em sua travessia pelo Sertão e pela

Vida.

UM INTERVALO MARCIANO NO PINHÉM

(O Eclipse de Miguilim no Curvelo e o Foco sobre

seus irmãos)

A narrativa de Riobaldo no “Grande Sertão: Vereda” insiste

sempre em que Viver é muito  Perigoso. Outro grande poeta

brasileiro, Gonçalves Dias, enfatiza em suas sagas

indigenistas que Viver é Lutar. Vilhena de Araújo aponta o

fato de que a terceira estória do “Corpo de Baile” - a

“Estória de Lélio e Lina –” é regida pelo signo de Marte,

desde que é dominada por uma atmosfera surda de

discórdia. E aponta:

Visto que o mundo do Pinhém funciona por guerra . o

combate e o desencontro seguem, como um pano de fundo,

todo o desenrolar do conto. Já no principio a formiguinha

que dá uma “ferroada” em Lélio, quando este acabava de

chegar ao Pinhém, é urna “coisica raivosa” e ele próprio é

“alvo de um brinquedo bruto”, por parte dos outros

vaqueiros. A fazenda do Pinhém é, além disso, lugar de

aves de rapina: “Lélio nunca tinha visto tantos gaviões,

dos grandes, que vinham no céu e gritavam” (VILHENA

DE ARAÚJO, 1992, p. 72).

Esta animosidade entre os personagens,

entretanto, contrasta com a doçura daquela terra dos

Gerais. Diferentemente do Mutum: [...] “Ali no Ribeirão
do Pinhém, e no São Bento. era a felicidade de terrão e

relva, em ilha farta — capães de cultura alternando com

pastagens de chão fosfado, calcáreo, salitrado — quase
tão rica quanto à do Urubuquaquá e do Peixe-Manso”

(p. 251).

E mais:

Terra do Pinhém, é que era um braço do mundo. Capim

gostava leite e boi brotavam do chão [...]. Ali o Sertão dos

Gerais nem dava bicheiras nem bernes: o couro saía de

primeira qualidade (p.264).

Um dos personagens centrais da estória, o jovem

vaqueiro Lélio de Sás, filho de Higino de Sás, aquele que
assentou nome de vaqueiro-mestre, por todo esse risco

de sertão do rio Urucaia, vinha da Tromba-d’Anta para

aquele meio dos Gerais e foi aceito para trabalhar como
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vaqueiro, na fazenda de Seo Senclér, ali no Pinhém. Na

Figura  9,  a minha visão pessoal da sua paisagem.

A novela apresenta um quadro perfeito da
condição dos vaqueiros geralistas, suas aspirações e

anseios, os perigos por que passam, seus amores e,

sobretudo, seus conflitos. Em meio aos bois bravios, há
mulheres doces e amigas, como as “tias” (Conceição e

Tomázia) - sacerdotizas do amor, a suavizar nos homens

as agruras de sua rude labuta. Mas há também as donzelas,
insatisfeitas, a disputar. E também aquelas de sexualidade

exacerbada e ambiciosa, como a mulata Jini, amásia do

vaqueiro Tomé Cássio - o já rapaz irmão caçula de
Miguilim -. O vaqueiro Lélio entrará em conflito com

Tomé, por causa da insaciável Jini, e com o vaqueiro

Canuto, em defesa e proteção da moça Mariinha.
Malgrado as condições naturais tão favoráveis o

proprietário da fazenda, Seo Senclér, enfrentava sérios

problemas. A região atravessava uma séria crise:

[...] Dos apertos em que o Seo Senclér últimamente

navegava,  por via do desprêço em que estava caindo o

gado puro zebu: no arranco da alta, ele tinha venturado de

comprar touros e bezerros da Uberaba, por um custo fora

de juízo. Toleima, baldear reprodutores de marca para ali,

por aqueles pastos selvajados, sem fechos quase, sem campo-

feito. No durar da seca, o gado se espalhava, por demais,

procurando, procurando, então muitos caiam de barranco

 Figura 9 - O Pinhém

alto, por quererem comer o capim das bordas. E bastava

um bote escondido de cobra, ou uma folhagem de treme-

treme pastada em encôsto úmida de mato, e estava a rês
morta, perda de mais de cem, duzentos contos-de-

reis. Pior, mas, era agora: zebu assim, desvalendo,

seo Senclér se arrancava o pêlo, fio a fio, vivia
atrás de dáfida e demoratório - ajuda do Governo -

e acompridava seu desânimo (p.263-264).

Neste contexto, vieram ter à Fazenda do Pinhém -

sem que se saiba as causas, nem como se produziu o

traslado, aqueles habitantes do pé-de-serra do Mutum
para os Gerais do Urucuia - o irmão caçula de Míguilim, o

Tomézinho, agora homem feito, trabalhando como

vaqueiro, como também a irmã Drelina, casada com o
vaqueiro Fradim. Em meio a comentários sobre o

comportamento dos vaqueiros do Pinhém, solteiros e

casados, sobre sua freqüentação às “tias”, foi apontado:

Que no Pinhém, de sério, sério, dos homens só o Aristó,

Lidebrando e o Fradim - mas esse porque Drelina, mulher

dele, era uma beleza - até era loura, com olhos azulados.

Pena ser tão soberba, de cara amarrada no atual. E

apaixonada pelo Fradim,  vivia admirando o marido,

louvando-o, mesmo na vista de seja lá quem fosse. Drelina

era irmã de Tomé Cássio, mas fervia de zangada com esse;

o Tomé tratava com ela, mas a casa dele nem ia. Via da
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zanga era a mulata com quem Tomé estava morando - a

Jini: uma das mais maravilhosas[...] (p. 275).

Aquele Tomezinho, garotinho, brincando com o

gato Sossõe no “Campo Geral” agora, nesta “Estoria de

Lélio e Lina” era descrito como sendo grosso, de ursos
ombros, era alourado, rijo claro (p.278) o que nos leva

a pensar que, entre uma estória e outra, teriam decorrido

de dez a quinze anos. E, para completar o retrato dele:

Ao lado de Tomé Cássio, as coisas por perto tomavam

peso dc serem mais notadas, e a gente ia sentindo uma

precisão de se ajuizar e medir, de pensar bem o avanço de

cada palavra, antes de a pôr solta. Ele era seco e duro, mas

no fundo — como uma pessoa regulada no meio de nem

alegre nem triste, só cheia de destinos (p. 280).

Quando Tomé regressou de sua viagem ao
Mutum, trazendo sua outra irmã, Maria Francisca (a Chica)

esta faz o maior sucesso no Pinhém e é assim descrita:

[...] Era branca quase como leite, com os olhos azuis, uma

beleza muito delicada, - Por mim  - dizia sobre inocência o

Placidino -  nunca vi resumo de lindeza assim. Com todo o

respeito, mas nem Dona Rute não é tão capaz formosa

(p.330).

Dona Rute era a admirada e respeitada esposa de

seo Senclér, mãe de dois garotos que estudavam no

Curvelo. Logo Chica despertou paixões e disputa entre
os vaqueiros solteiros. O Canuto e o Delmiro chegaram a

ameaçar altos de brigas, mas o último acabou por vencer

a parada casando-se com a bela Chica.
Enquanto os irmãos de Miguilim aparecem na

“Estória de Lélio e Lina”como coadjuvantes, a temporada

dele no Curvelo constitui-se num eclipse, Mas, durante
uma festa no Pinhém, há uma significativa menção a ele:

Ao que, num momento repente, agora que o vira (Lélio)

conversando animado com Manuela, a Drelina veio de lá,

direta, falou com ele também, muito agradável — ela nem

era antipática, como de longe às vezes parecia. Perguntou

se Lélio tinha estado no Curvelo, se conhecera um irmão

dela que se chamava Miguel Cessirn Cássio, atendendo pelo

apelativo de Miguilim, e que lá direitinho trabalhava e ia

nos estudos. Lélio, em coração, sentia não conhecer esse

irmão de Tomé e Drelina, para poder responder que sim,

com afeto (p.339).

Guimarães Rosa tem sua obra fundamental

consagrada ao Sertão. Apenas em “Primeiras Estórias”

ele se aproxima do urbano, mesmo assim, negaceando,

“correndo por fora”, com receio de comprometer-se

naquele universo tão diverso do sertanejo. A primeira
daquelas estórias - “As Margens da Alegria”- focalizando

a visita de uma família à Brasília, em construção, o fato

marcante que ficou na memória do garoto - centro da
narrativa - foi aquela de um prosaico peru num quintal.

Retomando à trajetória de Miguilim no Curvelo,

ficamos sem saber qual a participação - direta ou indireta
- do Doutor José Lourenço na educação de Miguilim.

Temos que imaginar nosso herói de óculos, corrigindo

sua miopia, trabalhando direitinho (em que?). Que estudo
teria feito? É de supor-se que ele tenha feito algum curso

de zootecnia já que o veremos reaparecer no conto

“Buriti” como vacinador de bezerros. Embora podendo
causar nos fazendeiros do Abaeté a impressão de “pessoa

estudada”, de um “doutor”, não se terá certeza se ele

estudou veterinária, em curso superior.
Contudo, se a presença fisica de Miguilim não se

concretiza na estória passada no Pinhém ele pode ser

pressentido na pele do personagem Lélio, segundo
revelação do próprio autor em sua citada

correspondéncia com o tradutor Bizzarri. A propósito de

considerações sobre o simbólico” naqueles contos e da
observação do crítico Pulo Ronai segundo o qual A linha

simbólica é predominante nos “contos “, onde o enredo,

propriamente dito, serve antes de acompanhamento,
diz o autor ao tradutor:

[...] Os contos folclóricos como encerrando verdades sob

forma de parábolas ou símbolos, e realmente contendo

uma ‘revelação’. O papel. quase sacerdotal. dos contadores

de estórias. (Miguilim já era um  deles[...] Dona Rosalina,

também. Dona Rosalina, de certo modo, incorpora em si,

ao mesmo tempo, os lados positivos de Miguilim e do

Dito. Lélio é Miguilim - mas apenas sua parte sofredora e

angustiada, aspirando ao equilíbrio superior: falta-lhe a pane

criadora de Miguilim. Tudo isso, mais ou menos [...] (

p.58-59)

Reforçando a idéia da unidade” do “Corpo de

Baile”, vemos aí os personagens centrais da “Estoria de
Lélio e Lina”associados a aqueles do “Campo Geral”.

Miguilim, ausente da trama no Pinhém, partilha do caráter

tanto de Lélio quanto de Dona Rosalina. Ante as
confusões ema,,nadas pelos mal sucedidos casos de

amor em que se enredara com as moças, o vaqueiro Lélio

vislumbra na velhinha — Dona Rosalina — a “bondade”.
E fogem os dois:
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[...] E vamos por aí, com chuva e sol, Meu-Mocinho,

como se deve [...] O Formoz corria adiante, latindo sua

alegria. Chapada e chapada, depois você ganha o chapadão,

e vê largo [...] Lélio governava os horizontes. – [...] Mãe

Lina [...] - Lina? - ela respondeu, toda ela sorria. Iam os

Gerais - os campos altos. E se olharam, era como se

estivessem se abraçando.

A este belíssimo e surpreendente fecho, Vilhena
de Araújo acrescenta:

É o fim do conto é  o fim da vida, pois “Lélio governava os

horizontes”. Ele é quem, agora,  já fora deles, governa o

tempo e o mundo. Lélio e Lina dirigem-se para a morte.

para o nada que é tudo. Ao deixar atras as  lei do tempo -

Leis-do-mundo era o desencontro - Lélio e Lina podem,

finalmente, se encontrar, como a “chuva e o sol: E se

olharam, era como se estivessem se abraçando.

Deixemos o encontro “sol e chuva” e vejamos o

que a “lua”, sobre o vale do Abaeté, prepara para o nosso
Miguilim.

O LUAR SOBRE OS BURITÍS
(O Mergulho de Miguel no Brejão da

Sensualidade, na Esperança de Criar um Gadão Enorme)

Após o eclipse no Curvelo, Miguilim reaparece,

jovem vacinador de bezerros, na última das novelas do

“Corpo de Baile” – “Buriti”. Esta vocação tem profundas
raízes em sua infância no Mutum. Ali, Miguilim, mais o

Ditinho, assistiam o vaqueiro Jé ao cuidar dos animais:

No curral, o vaqueiro Jé já tinha reunido todos os burros e

cavalos, que estava tratando, o cavalinho pempa semelhava

doente, sangrando na cia e desistido de sacudir os cabos . –

Aprende Dito: pisadura que custa mais para sarar é no rim

e na charneira [...] Miguilim gostava de esperar perto do

cocho, perto deles – os cavalos que sopram quentes. (p.71)

Após viver na cidade do Curvelo, desabrochando

na condição de môço, o Miguilim transmudado em
Miguel, não esquece o fascínio pelo sertão e pelo gado.

Relembra seus galopes com os vaqueiros pelo cerrado

cheio de pássaros [...] E quando Saluz exalta a beleza da
paisagem:

Miguilim, isto é o Gerais! Não é bom? - Mas o mais bonito

que tem mesmo no mundo é boi: é não, Saluz?  – É sim,

Miguilim..(p.122)

Diante da situação aflitiva das finanças do Pai,

ele comentava com Ditinho:

 Dito, você gosta de Pai, de verdade? – Eu gosto de todos.

Por isso é que eu quero não morrer e crescer, tomar conta

do Mutum, criar um gadão enorme” (grifo meu). (p.95)

O Mutum já estava longe no tempo e no espaço.

A terra do sertão era viva na sua lembrança embora as
tristezas familiares o convidassem mais ao esquecimento.

O Miguilim já é passado. Miguel terá que fazer sua opção.

E ele a fará com determinação, após a visita que fizera,
um ano atrás, à fazendo do Buriti Bom, no vale do Abaeté:

Depois de saudades e tempo, Miguel voltava àquele lugar, à

fazenda do Buriti Bom, alheia, longe. Dos de lá, desde ano,

nunca tivera notícia; agora, entanto, desejava que de coração

o acolhessem. Receava. Era um estranho: continuava um

estranho, tornara a ser um estranho? As menos pudessem

recebe-lo com alegria, maior que a surpresa.  Mas, para ele,

aproximar-se dali estava sendo talvez trocar o repensado

contracurso de uma dúvida, pelo azado desatainozinho que

o destino quer. Achava. (p.625)

Quando de sua primeira visita, ao ser perguntado

de onde era ele respondera:

[...] De lá saí muito menino - respondi. - E que mais? - É

um lugar que nem sei  se ainda existe, lá. Minha gente se

mudou [...]. (p.630)

Antes de atingir a fazenda principal, Miguel pára

o “jeep” em que viajava na vizinha fazenda da Grumixã,
de Nhô Gualberto Gaspar, para uma vacinação. E o

diálogo com aquele fazendeiro menor, que trabalhava “à

terças” com o dono do Buriti Bom, era bastante
proveitoso para informa-lo da situação reinante naquela

casa-grande. Para Miguel, era muito importante aquele

momento de decisão em sua vida, no qual oscilava entre
um passado triste e um futuro que desejava venturoso.

Como a infância ou a velhice -  tão pegadas a um país de

medo, Miguel, sem o saber, sentia afastadas coisas, que se

ocultavam de seu próprio pensamento. (p.625-626)

O senhor é do sertão? Dadonde? Parecia não crer. - Do alto

dos Gerais. Dum mato, um sitiozinho da serra [...] Tenho

jeito não? - Miguel se ria com desdém. (p.645)

Admirado com a habilidade do jovem vacinador,

e os bons dotes adquiridos na cidade, Nhô Gualberto
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elogiava o môço e acenava-lhe com vaticínios de

felicidade:

O que é a instrução [...] O que é a cidade grande -  Nhô

Gualberto se pasmava. (p. 645)

- Lá no Buriti Bom tem duas môças, quer dizer, tem uma

môça, muito linda [...] Ela é estudada. também[...] Disse,

feito estivesse revelando um segredo. – O senhor vai

conhecer, ela é a filha do iô Liodoro [...] Ou fazendo

afetuoso oferecimento: - Essa, é que é moça para se casar

com um doutor [...] Nome dela é Maria-da-Glória. (p.646)

Enquanto dialogava com Nhô Gualberto, Miguel

procurava esmerar-se no seu oficio:

Miguel operava ativo, vacinando. Ele mesmo não deixava

de ver a satisfação com que nhô Gualberto reparava nisso.

Sempre, surdamente, Miguel guardava temor de estar ocioso

e de errar. Um horror de que se errasse, de que ainda existisse

o erro. A mais, como se, de repente,  de alguém,  de algum

modo, na viração do dia, na fresca da tarde,  estivesse, para

se atirar contra ele a violência de uma reprovação, de uma

censura injusta. Trabalhava atento, com afinco. Somente

assim podia enfeixar suas forças, no movimento pequeno

do mundo. Como se estivesse comprando, aos poucos, o

direito a uma definitiva alegria, por vir, e que ele carecia de

não saber qual iria ser. Aí bem que o sonho era a princípio

um jardim de grandes árvores de bela vista, da banda do

nascente, um lugar de agrado. Mas o sonho tinha de ser

tomado apenas em goles curtos, entre hostilidades. O sol

passava, versado e de fogo, sertanejo: não parecia estar-se

em maio. (p.643-644)

Este trecho parece-me de capital importância para

marcar a transição Miguilim-Miguel. Do primeiro, nota-

se ainda a insegurança do infante, fraquinho e medroso,
desejando e esforçando-se para aplicar-se, corretamente,

no seu oficio. Mas já desponta, no segundo, a entrada

de um otimismo solar na elaboração de seus sonhos, e a
sabedoria de que a felicidade deve ser sorvida em goles

curtos, posto que entremeada de hostilidades. E a

evocação do sol - versado e de fogo -  lembra o que foi
plantado de “alvorecer” no jovem a procura do seu

jardim, com suas belas árvores, que talvez venha ser o

buritizal do vale do Abaeté.
Embora fazendeiro-menor, quase vassalo de iô

Liodoro, nhô Gualberto Gaspar, orgulhava-se de que seus

limites no vale iam até a descomunal palmeira - o Buriti
Grande. E entre vaidade do possuído de Gualberto e da

esperança de possuir de Miguel, Guimarães Rosa faz

uma maravilhosa descrição daquela paisagem, da qual
eu atrevi-me a rabiscar o desenho da Figura 10. Mas não

me furto ao prazer de transcrever o belo trecho contido

entre as páginas 653 e 654:

Gualberto saía de casa, cavalgava três léguas, vinha na

direção do rio. O rio corre para o norte, Gualberto chegava

à sua margem direita. Ali estava o brejão - o Brejão-do-

Umbigo - vinte e tantos alqueires de terreno perdido. Entre

o cerrado e o Brejão, era uma baixada, de capim-chato e

bengo, bonita como uma paisagem. Capim viçoso, bom

para o gado, Gualberto puzera lá seus bois para engordar.

Toda à volta do Brejão, o côncavo de uma enseada se

assinalava, como um desenho, pela linha dos buritis.

Figura 10 - O “Buriti Bom”
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Pareciam ter sido semeados, um à mesma distância de outro,

um entrespaço de seis a dez metros. Subiam do limpo do

capim, rasteira grama; ali, no liso, um cavalo, um boi,

poderiam morrer de dia. Mas o buriti-grande parava mais

recuado, fora da fila, se desarruava. Um entendedor, olhando

a terra, talvez definisse que, nos tempos, o brejo se havia

retirado um tanto, para o lado do rio. O chão ali, no arável

ou no fundo: farinhava ossos de peixes, cascos de cágados.

conchas quebradas, guardava limo. Antes, em prazos idos,

o buriti-grande se erguera bem na beira, de entrelanço com

seus grandes irmãos, como agora os outros mais novos,

com o pé quase na água - o que os buritis desejam sempre.

Agora ele perdera o sentido de baliza, sobressaia isolado,

em todos os modos. Apenas uma coluna. Ao alto que parecia

cheio de segredos, silêncios; acaso, entanto, uma

borboletazinha flipasse recirculando em ziguezague, redor

do tronco, e ele podia servir de eixo para seus arabescos

incertos. A borboleta viria para o brejo, que era uma

vegetação embebida calma, com lameal com lírios e rosas-

d’água, adiada, aqui ou mais um poço, azuliço, entre os

tacurús e maiores moitas, e o atoalhado de outros poós,

encoscorados de verde ôsgo. O Brejão era um oásis,

impedida a entrada do homem, fazia vida. Não se

enxergavam os jacarés, nem as grandes cobras, que se

estranham. Mas as garças alvejavam. Surgia um mergulhão,

dos tufos, riscava deitado o vôo. Formas penudas e rosadas

se desvendavam, dentre os caniços. Impossível drenar c

secar aquela posse, não aproveitada. Serenavam-se os

nelumbos, nenúfares. ninféias e sagitárias. Do traço dos

buritis, até o rio, era o defendido domínio. Assim Miguel

via aquilo.

Além do charco e do Buriti-Grande começava o
Buriti Bom, propriedade de iô Liodoro, um dos homens

mais ricos deste sertão do rio Abaeté, dono de muito (p.

630), diante do qual se curvava o dono da Grumixã, que
se comprazia, envaidecido, de ser um “amigo”.

O Buriti Bom, por exemplo, era um lugar não semelhante

e retirado de rota. Um ponto remansoso. Por tudo, lá nhô

Gualberto dedicava seu respeito. Seu amigo era o dono, iô

Liodoro - homem soberbo de ações, inteiro como um maior

- nhô Gualberto tirava orgulho daquela amizade. Sendo de

ser o quase único confinante que frequentava a fazenda,

hospedado normal. O Buriti Bom formava uma feição de

palácio. Mesmo, naquele casarão de substante limpeza e

riqueza, o viver parava em modos tão certos, - a gente

concernia a um estado pronto, durável. Faltava uma dona;

porque iô Liodoro, conquanto rijo fogoso e em saúde como

autoridade, descria de se casar segunda vez.

E o fazendeiro menor tributava-lhe o maior

respeito:

[...] O senhor ver um homem em mando, vê iô Liodoro.

Ele mesmo não põe mão em trabalho, de jeito nenhum,

mas tudo rege, sisudo, com grandeza. Quase todo o povinho

deste nosso derredor, figuro que trabalham para mim ou

para ele. O que iô Liodoro é, é antigo. Lei dum dom, pelos

costumes. E ele tem mesmo mais força no corpo, acôite de

viver, muito mais do que o regular da gente. Não se vê ele

estar cansado, presumo que nunca esteve doente. Aqui,

confio ao senhor, por bem com toda reserva: fraqueza dele

é as mulheres [...]

A mãe de iô Liodoro - Vovó Maurícia - era prima,
e grande amiga, de Dona Rosalina, aquela bela e alegre

velhinha que fugira do Pinhém com o vaqueiro Lélio.

Desde a morte da esposa - Iaiá Vininha -  iô Liodoro vivia
na casa grande com os filhos. O mais velho, nhô Irvino,

fora para a cidade, onde se casara como moça fina, de lá,

chamada Leandra (Lala, Lalinha), mas, em pouco tempo
a trocara por uma amante. O outro filho, nhô Isio,

administrava uma outra fazenda, próxima, mas vivia

amaziado com Dijina, que não era recebida na casa
paterna. Iô Liodoro fora à cidade e trouxera a nora para

viver de baixo do seu teto, na fazenda, junto às suas

duas filhas. Estas apresentavam um acentuado contraste:
Maria da Gloria era môça muito bela e estudada:

Maria Behú era feiosa e doentia. As duas irmãs acolheram

muito bem a cunhada que vivia a espera do marido vir
buscá-la.  O quadro familiar do Buriti Bom (Figura 11),

pela condição e temperamento do patriarca, admita

elementos “correndo por fora”, pois ele tinha a sua
disposição a mulata Alcina, que revezava com D. Dioneia,

a mulher de um seu protegido — “O Inspetor”. A esta

dupla, no decorrer da novela, iô Líodoro irá incorporar a
nora, carente de marido, que sucumbirá aos encantos do

sogro. Aliás Lalinha formará um triângulo com as

cunhadas. Enquanto as duas irmãs contrastam em beleza
Maria da Gloria, ainda virgem e casadoidra, contrasta

com a cunhada, que já “conhecera homem”.

Este ambiente feminino, acentuadamente lunar,
acrescido da natureza circundante, aquosa e luxuriante

em fauna e flora, impregnam a novela de uma exacerbada

atmosfera de sensualidade. E a natureza fornece os seus
símbolos. O Buriti Grande, descomunal, palmeira ereta,

impar, destaca-se como símbolo fálico. Flores e frutos do

cerrado circundante e, sobretudo do Brejão, volta e meia,
são associados a genitálias. As “ninfeáceas” do Brejão

associam-se às mulheres da casa, as “ninfas”. E as
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mulheres são evocadas numa sarabanda erótica ante o
símbolo magno da natureza:

Dona Lalinha, Maria da Glória, quem sabe Dona Dioneia, a

mulata Alcina, ia- Dijina, sonhassem em torno dele uma

ronda debailada, desejariam coroa-lo de flores.

O próprio atributo do fruto do buriti em ser passível

de produzir um vinho, acrescenta um que de embriagues

evasiva, acentuando o caráter “dionisiaco” da novela.
Ela também, em sua sensualidade, é impregnada de

silêncios, ruídos e cheiros, sobretudo noturnos - domínio

lunar. O personagem Mestre Zequiel, que vive no
monjolo, próximo à casa da fazenda, e que não consegue

dormir, passa as noites a ouvir sons, mensagens da mata,

do charco. Numa conversa sobre a força da solidão, entre
vaqueiros, diz-se que:

À noite o mato propõe uma porção de silêncios: mas o

campo responde e se povoa de sinais. Quando se vem vindo

sertão adentro, a gente pensa que não vai encontrar coisa

nenhuma.

Às vezes o Buriti Bom chega a ser avaliado como

um lugar “negativo”:

Por que haviam construído a casa-da-fazenda naquele ponto

de região, tão perto de horrores e matas? Diziam que o

valor dali era a terra, e a abundância de águas. Tombava a

chuva dos grandes meses do fim-do-ano, de cerra-céu, dava

para esfriar e escurecer o tempo mesmo no meio do verão,

a gente permanecia dias e dias encerrada. A própria casa

calava de crispar-se e se corrugar debaixo dum vapor,

ameaçado o mundo de se converter todo no encharcado de

um Brejão, num manho-mar.

Mas estas indagações da ansiosa Maria da Glória,

contrastavam com a opinião da tranqüila tia Clô,

personagem coadjuvante na família para quem o Buriti
Bom, em sua casa, era o melhor lugar do mundo.

Como em toda casa-de-fazenda havia o grupo de

“mulheres-da-cozinha”. E estas do Buriti Bom
desempenham na novela o papel de uma espécie de coro

pois, ao mesmo tempo em que trabalham vão comentando

os acontecimentos da casa, tecendo os seus comentários
sobre o “mundo” por elas percebido:

Assim era aquela gente. O umbral do sertão, o Buriti Bom.

Ali quando alguém dizia: - Faz muitos anos[...]- parecia que

o passado era verdadeiramente longe, como o céu ou uma

Figura 11 - Quadro do Buriti Bom
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montanha. Estúrdio seu estatuto, todos meninos de simples,

no inundado de afetos e costumes. Aquelas mulheres da

cozinha, para elas os ecos do mundo chegavam de muito

distante, refratados: e era um mundo de brinquedo e de

veneração. Surpreendiam-se falando coisas de alegre

espanto: - Diz-se que na cidade vai haver guerra. (p.740)

O Buriti Bom era fazenda mixta, de gado e lavoura.

E, assim, a vida na fazenda, centrada na casa, tinha a ver
com muitos vaqueiros e enxadeiros, estes obrando na

lavoura, nas terras de matas, onde sobressaiam os

canaviais, com toda a complexa lida de cultivo, corte,
moagem e fabrico de mel, açúcar, cachaça[...] Além dos

aderentes aos vaqueiros e enxadeiros, vivendo em tomo,

constituía-se um grupo disperso, à margem, verdadeiros
“servos-da-gleba”:

Em certos dias, surgia na varanda uma mansa gente — os

pobres do mato. Eram umas velhas, tiritáveis, xales pretos

tapando remendos e molambos, os rostos recruzando mil

rugas; e as rugas eram fortes, assim fortes os olhos, os

queixos — e quase todas eram de uma raça antiga, e claras:

davam idéia de pertencer a uma nação estrangeira. Ou os

velhos, de calças arregaçadas, as roupas pareciam muito

chovidas e secadas no corpo, esses homens se concentravam,

num alquebro, sempre humildes. Aquelas roupas tinham

sido fiadas e tecidas à mão, por suas mães ou mulheres, ou

filhas. Eles deviam de ter passado por caminhos estranhos

— carrapichos, pedaços de gravetos, folhas verdes,

prendiam-se em seus paletós, seus chapéus. Como deviam

de morar em bordas de grotas, ou recantos abstrusos dos

morros, em antros e choupanas tristonhas, onde os ventos

zuniam e a chuva gotejava. Esses podiam testemunhar

milagres. Não, o sertão dava medo —  podia-se cair nele

adentro, como em vazios da miséria e do sofrimento.

Talvez toda a quantia de bondade do mundo não bastasse,

para abraça-lo, e seria preciso se produzir mais bondade —

como a de Maria Behú e Maria da Glória, que pareciam

tanto estimar e proteger aquela pobre gente, as duas disso

nem se dando mesmo conta. Era de ver o contentamento

com que acolhiam seus afilhados, tão numerosos, uns

meninos e meninas que sorriam deslumbradamente e nunca

falavam, quase sempre tinham uma beleza amanhecida, os

olhos verdes ou escuríssimos pedindo-lhes mandassem querer

tudo o que da vida se quer.

Em torno do Buriti Bom e sua casa grande a novela

considera alguns coadjuvantes, alguns já aqui
mencionados. Dona Dona, a mulher de Gualberto Gaspar,

que acaba ficando perturbada do juízo: o tal Inspetor, da

mulher infiel. A divertida Dô Nhã que narra para as moças

da casa sua curiosíssima estória de vida. Mais uma mulher,

a absurda, trazida por nhô Isio para ler a sorte das moças,

aflita em suas expectativas amorosa.
Miguel, já em sua primeira visita, se interessara

por Maria da Glória, e ela por ele. À primeira visão da

moça o jovem vacinador de bezerros ficara
impressionado:

E, de repente, vi Maria da Glória. Vi-a, a vulto, mas sentindo

densamente sua presença, como um cão fareja. Logo não

olhei: como não se olha o alagável do sol, digo, porque me

travou um medo. O medo de não ser o momento certo para

a encontrar. Maria da Glória era a mulher que menos me

lembrava minha mãe. Ela não me lembrava pessoa alguma.

(p.677-678)

Desde então Maria da Glória aguardava seu

retorno. E confrontava seus sentimentos com aqueles
da cunhada, apartada do marido:

- Lala, Irvino vai voltar! - e sorria certo no alvo. Via-se

queria não esconder alguma coisa.

- Lala, Miguel também vai vir! Você vai ver [...] (p.769)

- Lala, você, casada e não-casada, assim, sente falta de

homem? Me conta? É o mesmo que viuvar[...] (p. 761)

E Maria Behú, bondosa e feia, encontra-se com a
morte. Desmonta-se o triângulo.

Iô Liodoro reinava, senhor absoluto, sobre aquele

domínio do Buriti Bom. Aos poucos o fascínio que vem,
progressivamente, exercendo sobre a nora, descamba

em sedução. Até que, numa certa noite[...] Maria da Glória,

mergulhada naquela atmosfera sensual, e ante a demora
do prometido retomo de Miguel, acaba capitulando ao

clamor do sexo.

Achado o peso de um segredo, Glorinha, ah, nem se

esquivou, nem tentava. Gloria: -Oh, Lala. você sabe[...]

Lala: - Eu, meu bem?! Saber o que, se você não me diz?

Glorinha: - Lala, você sabe. Então, você não sabe? Lala:-

Glória! Glorinha; - Pois, agora, você sabe: é que eu, o

Gual[...] Escuta, Lala: o Gual se autorizou de mim.

Lalinha: - Glória! Glória! Não é verdade! Deus do Céu![...]

Glória: (“Sua voz tão clara, essa pureza no rosto[...] Era

impossível[...]”) - Não fala alto, Lala[...] É verdade, juro.

Ele conseguiu tudo comigo[...] Que é que você tem? Eu não

estou sã, não estou viva? Ah[...] Agora, não sou mais virgem

mais: sou mulher, como você. Sabe, depois que conseguimos,

ele já esteve comigo mais três vezes [...] (p.810-811).

Perturbada com a capitulação de Glorinha, Lala
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resolve retornar à cidade, a procura de Miguel. Comunica

sua decisão ao sogro, que é, também, uma capitulação.

Você, escuta: sou livre, vou-me embora. Na cidade, vou ter

homens, amantes[...] Você gosta de mim, me acha bonita,

você me deseja muito, eu sei. Pois, se quiser, se vale à pena,

estou aqui. Esta noite deixo a porta do quarto aberta[...]”

Disse. E saiu dali. Sua alegria era pura, era enorme. Gostaria

de dançar, de rir atôa.

Agora, na sua volta, enquanto vacina bezerros

na Grumixã, Miguel indaga de Gualberto se Maria da
Glória ainda não arranjou noivado, sempre ainda está

sem namoros e anuncia seu propósito de que, amanhã,

vai pedir a mão dela à Iô Liodoro. Astutamente, nhô
Gualberto Gaspar, para eximir-se de possíveis

desentendimentos, diz:

Eh! Aquele moço caçador - nhô Gonçalo Bambães - se

alembra? “Esse, pois, esteve de volta por aqui. passou na

Buriti Bom [...]”  Se revestia daquele meio ar de astúcia,

atilado em fé fina (p.818).

Miguel, inocente, pensa ter à sua frente, em seu
retomo ao Buriti-Bom, a dupla possibilidade de encontrar

o amor e a fortuna. No primeiro caso, relembra sua primeira

visita e os colóquios com a bela Glorinha, refletindo sobre
sua passada e triste infância em face de um possível e

promissor futuro:

Envelhecer devia de ser bom - a gente ganhando maior

acordo consigo mesmo. Minha mãe dizia: - Todo amor [...]

A meninice é uma quantidade de coisas, sempre se movendo;

a velhice também, mas as coisas paradas, como em muros

de pedra sôssa. O Mutum.  Assim, entre a meninice e a

velhice, tudo se distingue pouco, tudo perto demais. De

preto, em alegria, no mato, o mutum dança de baile. Maria

da Glória sabe que pode fiar de sua beleza. Ela tem meu

olhar para os seus braços. - “O senhor está com a idéia

muito longe[...]” De onde eu sou, ela é: descende dos Gerais,

por varonia. Minha meninice é beleza e tristeza. - “Dito,

você é bonito![...]” -  o papagaio Papaco-o-Paco conseguiu

falar. Matavam o tatu, nas noites de belo luar. - “Hei de

voltar aqui, sim, volto [...]  (p.691).

Agora, na esperança de encontrar um amor - com

uma mulher que em nada lembra Nhãnina, sua mãe -  e,

por meio dele, uma vida de fazendeiro grande, bem
diversa da infeliz condição de seu pai, Berno Cas, Miguel

elabora sua profissão de fé:

[...] Contra o sertão, Miguel tinha sua pessoa, sua infância,

que ele, de anos, pelejava por deslembrar, num esforço que

era a mesma saudade. em sua forma mais eficaz. Mas o

grande sertão dos Gerais povoava-o, nele estava, em seu

amor, carnal marcado. Então, em fim de vencer e ganhar o

passado no presente, o que ele se socorrera de aprender era

a precisão de transformar o poder do sertão - em seu coração

mesmo e entendimento. Assim na também existência real

dele sertão, que obedece ao que se quer. - Tomar para mim

o que é meu[...] Corno o que seja, dia adiante, um rio, um

mato? Mil, uma coisa, movida, diversa. Tanto se afastar: e

mais ver os buritis no fundo do horizonte. O buriti? Um

grande verde pássaro, fortes vezes. Os buritis estacados,

mas onde os vemos se semeiam. (p.641-642)

Do passado Mutum o infante Miguilim saíra

inocente, malgrado os informes safados do Patori e do

Liovaldo. O sexo era-lhe desconhecido. Da morte ele se
salvara, mas o Mutum ficara mergulhado na lembrança

da entrada do Ditinho em glória. E banhado no sangue

de Luisaltino e sacudido pelo enforcamento de Nhô
Berno. O presente Buriti o esperava ensombrecido pela

morte de Maria Behú, mas, sobretudo avivado em clarões

de sexo.
E Miguel, decidido, despede-se de Nhô Gualberto,

na Grumixã, e toma o “jeep” em direção ao Buriti Bom.

Ao passar pelo Buriti-Grande, ele apontou - Vigia: que
palmeira de coragem! E a novela se finda com este fecho:

O jeep avançou, acamando a campina dos verdes, entre

pássaros expedidos, airados. Para admirar ainda o Buriti-

Grande. o rapaz se voltava, fosse aprender a vida. Era uma

curta andada - entre o Buriti-Grande e o Buriti Bom.

Chegariam para o almoço. Diante do dia.

Antes do ocaso solar. O que não se sabe e nunca
se saberá será o que, quando cair a noite, lhe trará a lua,

brilhando no céu, altaneira, sobre aqueles buritis [...]

Muito obrigado! Mais uma vez, pelo convite, e

pela atenção.
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TEMPO E ESPAÇO: DA ALDEIA À CIDADE GLOBAL

A liberalização das telecomunicações e a convergência
com os setores das tecnologias de informação e

audiovisual promovem um mundo que já não é o da

“Aldeia Global” de Maclhuan (1979) mas o da “Cidade
Global” de Ianni (1999).

Tal teoria está fundamentada no avanço que ocorreu,

nas décadas de 70 e 80 do século XX, quando a televisão
se tornou global e com ela os acontecimentos mais

distantes entravam em nossas casas, dando-nos a

sensação de que todos viam o mesmo e sabiam o que se
passava, tal como numa aldeia. A partir dos anos 90,

Ianni afirma que passamos a habitar as cidades globais

(1999, p. 53). Isto porque, nos já referidos anos 90, a
liberalização das telecomunicações e a convergência com

as tecnologias de informação e audiovisual abriraram

portas a outras transformações, ao criar uma nova forma
de economia baseada no capitalismo, já não industrial

mas informacional, influenciando o surgimento de outros

modelos de trabalho, de difusão cultural e de
interdependência entre as diversas zonas do planeta.

Ianni (ibid., p. 54) constata que,

são muitos os que reconhecem que a cidade global

característica do século XX, prenunciando o XXI, tem sido

decisivamente influenciada pelos processos que

acompanham o desenvolvimento do capitalismo, em escala

mundial.

Reflexões sobre o Espaço e o Tempo na Pós-Modernidade

RESUMO

O modo de acumulação flexível de capital promove um mundo que já não é o da “Aldeia Global” de Maclhuan (1979) mas
o da “Cidade Global” de Ianni (1999).

À partir de contribuições teóricas, buscaremos, neste artigo, refletir sobre as influências das  relações espaço-tempo que

permeiam não só a reestruturação da cidade, mas também são condições para a reestruturação teórica, política e cultural
em toda a sociedade, conforme será visto na análise das dimensões espaciais e temporais no interior da discussão sobre

modernidade e pós-modernidade.

Faz-se necessário, ainda, salientar que este trabalho de modo algum esgota as reflexões propostas. Dada às limitações
de um artigo, o objetivo central é levantar e buscar argumentos que possam, num momento posterior, ser mais

aprofundadas.

PALAVRAS-CHAVE: Cidade, globalização, espaço, tempo, modernidade e pós-modernidade.

Carolina Machado Rocha Busch Pereira 1

O processo de globalização da economia internacional

colocou outros parâmetros para as grandes metrópoles

mundiais. O aperfeiçoamento dos transportes e a rapidez
das comunicações - possibilitada pela telefonia móvel,

pelo fax e pela Internet - provocaram uma integração das

cidades em níveis muito mais amplos. O espaço move-se
de acordo com o tempo, assim o tempo é causa para o

espaço, mas também condição, não há tempo real sem

espaço geográfico.
Cidades, dotadas de melhor infra-estrutura de serviços,

transportes e comunicações, tornaram-se centros

geográficos privilegiados, de onde as empresas
transnacionais comandam transações materiais e virtuais.

Ou seja, formaram-se laços muito estreitos entre as

empresas mais dinâmicas e esses espaços urbanizados,
integrados às redes mundiais.

Mas, afinal, qual é a configuração histórica e geográfica

em que emerge a cidade global?   Ianni (ibid., p. 57) nos
esclarece a questão com a seguinte argumentação.

A cidade global que se torna realidade em fins do século XX

é a que se produz como condição  e resultado da globalização

do capitalismo. Torna-se uma realidade propriamente global

na época em que o capitalismo, visto como processo

civilizatório, invade, conquista, assimila, desafia, recobre,

convive, acomoda-se ou mesmo recria as mais diversas

formas de vida e trabalho, em todos os cantos do mundo.

1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia da FCT/UNESP, campus de Presidente Prudente/SP.   E-mail : cmrbp@uol.com.br
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Entendemos a globalização do capitalismo como o estágio

supremo da internacionalização, a amplificação em

“sistema mundo” de todos os lugares e de todos os
indivíduos, embora em graus de acesso bastante

diversos.

Trata-se, portanto, de uma nova fase da história humana,
onde cada época é caracterizada pelo aparecimento de

um conjunto de novas possibilidades concretas, que

modificam equilíbrios preexistentes e procuram impor
suas leis. Como qualquer totalidade, a globalização só

se exprime por meio de suas funcionalizações e uma delas

é o espaço geográfico.
Desta forma, estaremos, na seqüência deste artigo,

refletindo sobre o tempo e o espaço, entendendo que

estas são dimensões inseparáveis da existência humana
e que se constróem sucessivamente. Porém, em algum

momento da história, estas dimensões se separaram e

hoje buscam, mais do que nunca, uma reaproximação
porque apesar das contradições que estas dimensões

carregam em si, há também uma complementaridade.

TEMPO E ESPAÇO:  REFLEXÕES SOBRE A

PÓS-MODERNIDADE

A reestruturação pós-fordista, envolvendo novas

tecnologias, novos métodos de gestão da produção,
novas formas de utilização da força de trabalho e novos

modos de regulação estatal, baseia-se em elementos que

definem o chamado modo de acumulação flexível de
capitais (KUMAR, 1997, p. 48), e estão intrinsícamente

relacionados à condição histórica pós-moderna, que está,

por sua vez, diretamente vinculada à discussão do tempo
e do espaço.

Soja, em sua obra intitulada Geografias pós-modernas

(1997) faz várias menções relevantes à discussão da
relação entre o tempo e o espaço e nos alerta que refletir

sobre a relação destas dimensões no atual momento,

que o autor denomina de “quarta modernização induzida
pela  crise” é, também, para o mesmo, discutir a

reestruturação da sociedade que acontece no pós-

modernismo. Sendo assim, entendemos que
anteriormente à reflexão sobre o espaço e o tempo, ou

melhor, no mesmo momento em que discutimos tempo e

espaço, discutimos também pós-modernidade e
modernidade, uma vez que estes dois paradigmas são e

estão relacionados com as dimensões de tempo e espaço

e a apropriação que a sociedade fez e faz destas duas
categorias (SANTOS, 1989, p. 11).

Refletir sobre tempo e espaço, além de ser uma discussão

sobre pós-moderno e moderno, conforme já ressaltamos,

também é, para Foucault, uma discussão sobre História

e Geografia, ou ainda sobre a “primazia  teórica da história

em relação a Geografia”, uma vez que segundo Foucault
no século XIX a obsessão era com o tempo e a história e

“o espaço foi tratado como morto, o fixo, o não dialético,

o imóvel. O tempo, ao contrário, era a riqueza, a
fecundidade, a vida e a dialética”. (apud SOJA, 1997, p.

17).

Soja inicia seu ensaio Geografias pós-modernas com
estas observações de Foucault e, sobre elas, traz as

seguintes considerações,

Pelo menos durante o século passado, o tempo e a história

ocuparam uma posição privilegiada na consciência prática

e teórica do marxismo ocidental e da ciência social crítica.

[...] Hoje, porém, talvez seja mais o espaço do que o tempo

que oculta de nós as conseqüências, mais a “construção da

geografia” do que a “construção da história” que proporciona

o mundo tácito e teórico mais revelador. São essas a premissa

e a promessa insistentes das geografias pós-modernas.

(SOJA, 1997, p. 7)

Harvey (1993) em Condição pós-moderna  faz o alerta à

dificuldade que temos de discutir a relação do espaço
com o tempo. O tempo isoladamente pode ser registrado

“[...] em segundos, minutos, horas, dias, meses, anos,

décadas, séculos e eras, como se tudo tivesse o seu
lugar numa única escala temporal objetiva.” (ibid., p. 187).

Assim, como o tempo, o espaço isoladamente também

pode ser visto como um atributo objetivo das coisas
“[...] tem direção, área, forma, padrão e volume como

principais atributos, bem como  distância.” (ibid., p. 188)

Mas, então, se podemos apreender o tempo e o espaço
isoladamente, qual a dificuldade de  relacionarmos estas

duas dimensões? A pergunta, que parece simples, não

tem uma resposta tão simples assim. Conforme Foucault
ressaltou, a discussão vai encontrar a melhor explicação

na primazia do tempo em função do espaço. E esta

discussão, por sua vez, vai levantar um debate ainda
mais complexo, quando alguns teóricos, como é o caso

de Giddens (1991), entendem a discussão do pós-

modernismo como sendo a discussão do fim do
referencial marxista e não como sendo o fim de um

paradigma científico.

O próprio Giddens evidencia esta associação do pós-
modernismo com o pós-marxismo, com sua reflexão, “o

pós-modernismo tem sido associado não apenas com o

fim da aceitação de fundamentos, mas com o fim da
história.” (1991, p. 140).

Se faz necessário, inicialmente, buscar a clarificação para

a definição sobre o pós-modernismo, em razão da
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complexidade que a questão sobre a relação do espaço

com o tempo gerou.

Precisamos adotar um referencial teórico que, em primeiro
lugar, contemple a discussão da pós-modernidade e, em

segundo lugar, a reconheça como legítima. Assim

trabalharemos com o pós-modernismo de Soja, Harvey e
Santos e com a modernidade de Giddens.

A justificativa para Soja (1997, p. 11), de adotarmos o

pós-modernismo é em razão,

[...] a pós-modernidade, a pós-modernização e o

pós-modernismo parecem, agora, ser meios
apropriados de descrever essa reestruturação

cultural, política e teórica contemporânea, bem

como de destacar a reafirmação do espaço que está
complexamente entremeado com ela. (1997, p. 11)

Já para Santos (1989, p. 11), a discussão está relacionada
ao fim de um paradigma da ciência,

A época em que vivemos deve ser considerada
uma época de transição entre o paradigma da

ciência moderna e um novo paradigma, de cuja

emergência se vão acumulando os sinais, e a que,
à falta de melhor designação, chamo ciência pós-

moderna.

E, finalmente, para Harvey (1993, p. 325),

[...] podemos começar a compreender a pós-
modernidade como condição histórico-geográfica.

Com essa base crítica, torna-se possível lançar um

contra-ataque da narrativa contra a imagem, da
ética contra a estética e de um projeto de Vir-a-Ser

em vez de Ser, buscando a unidade no interior da

diferença, embora um contexto em que o poder da
imagem e da estética, os problemas da compreensão

do tempo-espaço e a importância da geopolítica e

da alteridade sejam claramente entendidos.

Assim, notamos o retorno à discussão do referencial

teórico marxista. Diferentemente de Soja, Harvey expõe,
ao longo de sua obra, o questionamento ao projeto

iluminista, que fundamentou a teoria de Marx, podendo,

inclusive afirmar, que Marx é filho do iluminismo , e muito
provavelmente seja esse o cerne da discussão. Harvey

(id. ibid., p. 326) afirma que, para muitos, criticar o

iluminismo ou buscar “uma renovação do materialismo
histórico-geográfico pode na verdade promover a adesão

a uma nova versão do projeto do Iluminismo”, o que,

para ele, é um aspecto bastante positivo.

Mas nem todos compartilham destas mesmas idéias.

Giddens, por exemplo, em As conseqüências da

modernidade (1991) ressalta, quando analisa a pós-
modernidade, que os princípios de sua abordagem devem

acontecer de maneira diferente, uma vez que ele se

incomoda com a sensação causada pela definição da
pós, onde ele entende o fim de algo, e assim, portanto, se

estamos afirmando um pós-marxismo, é sinal de que este

terminou assim como a modernidade. Mas esta sensação
que Giddens acusa sentir, deve, em nosso entendimento,

ser revista a partir de referenciais como o do próprio

Harvey, pós-moderno e marxista e também o de Soja que
busca demonstrar que a construção da Geografia, da

nova Geografia, só poderá acontecer quando nos

apropriarmos da pós-modernidade para entender a
reestruturação da sociedade contemporânea e não

renegar a importância do referencial dialético.

Mas, apesar de Giddens afirmar que vivemos as
conseqüências da modernidade, que ainda está em

expansão, o mesmo faz reflexões bastante relevantes

acerca da separação do espaço e tempo. Segundo ele,
podemos começar a entender esta separação da seguinte

maneira,

A invenção do relógio mecânico e sua difusão entre

virtualmente todos os membros da população foram de

significação chave na separação entre o tempo e o espaço.

[...] O tempo ainda estava conectado com o espaço até que

a uniformidade de mensuração do tempo pelo relógio

mecânico correspondeu a uniformidade na organização

social do tempo. [...] O ‘esvaziamento do tempo’ é em

grande parte a pré-condição para o ‘esvaziamento do

espaço’ e tem assim prioridade causal sobre ele. Pois, [...]

a coordenação através do tempo é a base do controle do

espaço. (ibid., p. 26)

A discussão da separação do tempo e do espaço é para

Giddens condição principal do processo de desencaixe.

A separação entre tempo e espaço e sua formação em

dimensões padronizadas, ‘vazias’, penetram as conexões

entre a atividade social e seus ‘encaixes’ nas particularidades

dos contextos de presença. As instituições desencaixadas

dilatam amplamente o escopo do distanciamento tempo-

espaço e, para ter este efeito, dependem da coordenação

através do tempo e do espaço. Este fenômeno serve para

abrir múltiplas possibilidades de mudança liberando das

restrições dos hábitos e das práticas locais. (ibid., 28)

Por entendermos a relevância desta discussão sobre

desencaixe, feita por Giddens, é que estaremos, na
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seqüência, fazendo algumas considerações sobre o

desencaixe dos sistemas sociais.

TEMPO E ESPAÇO: SEPARAÇÃO NECESSÁRIA PARA

O DESENCAIXE

Giddens, na introdução de seu trabalho As

conseqüências da modernidade (1991), propõe uma

análise sobre as várias conseqüências da modernidade,
que segundo ele “[...]estão se tornando mais radicalizadas

e universalizadas do que antes.” (ibid., p. 13) e, portanto,

devem ser discutidas para apreendermos “os contornos
de uma ordem nova e diferente, que é pós-moderna; mais

isto é bem diferente do que é atualmente chamado por

muitos de ‘pós-modernidade’ ”. (ibid., p.13)
Daremos ênfase, apenas, à uma dessas conseqüências –

Desencaixe  – , por ser este texto primoroso e, também,

por contemplar a discussão sobre espaço-tempo, objeto
deste artigo.

Giddens (ibid., p. 29) inicia Desencaixe, conceituando o

termo que para ele é “[...]o deslocamento das relações
sociais de contextos locais de interação e sua

reestruturação através de extensões indefinidas de

tempo-espaço.” E, para nós, é mais uma busca de Giddens
para entender e explicar a mudança de sistema (do mundo

tradicional ao mundo moderno) e sua relação de

distanciamento com o tempo-espaço. Mas, para tanto, é
necessário rever o desenvolvimento das instituições

sociais modernas e os mecanismos intrinsecamente

relacionados às estas instituições.
Giddens desenvolve, ao longo deste texto, a distinção

de dois dos principais mecanismos de desencaixe do

desenvolvimento das instituições sociais modernas. São
eles: as fichas simbólicas e os sistemas peritos.

Por fichas simbólicas, entende-se os meios de

intercâmbio que podem ser circulados, o exemplo usado
é o dinheiro, e a fundamentação teórica é a teoria de

Keynes, onde o mesmo divide o dinheiro em dois tipos:

o dinheiro propriamente dito e o dinheiro de crédito. O
principal é que Giddens entende que o dinheiro é

fundamental para o mecanismo de desencaixe da

modernidade.
Com relação aos sistemas peritos, Giddens assegura que

são “[...]sistemas de excelência técnica ou competência

profissional que organizam grandes áreas dos ambientes
material e social em que vivemos hoje.”  Em suma, são

sistemas que fornecem “garantias” aos indivíduos a partir

da confiança que se deposite nele, e por tanto
desencaixam os mecanismos da sociedade moderna.

Mas ambos os mecanismos de desencaixe, as fichas

simbólicas e os sistemas peritos, dependem da confiança
para de fato existir. Assim, a confiança, capacidade

abstrata, “[...]é uma forma de ‘fé’ na qual a segurança

adquirida em resultados prováveis expressa mais um

compromisso com algo do que apenas uma compreensão
cognitiva.” (ibid., p. 34)

Todos os mecanismos de desencaixe implicam confiança

e distanciamento do espaço-tempo.

O dinheiro, por exemplo, é um modo de adiantamento [...]

é um meio de retardar o tempo e assim separar as transações

de um local particular de troca. [...] o dinheiro possibilita a

realização de transações entre agentes amplamente

separados no tempo e no espaço” (ibid., p. 32)

A idéia de incluir reflexões sobre o texto do Giddens

neste artigo, é não só pelo seu primor, mas também pela
clareza que o mesmo expõe sua interpretação das

transformações sociais que vivemos atualmente e que

estão diretamente relacionadas com as dimensões espaço
e tempo, ou com a nova “construção da Geografia”, como

afirmou Soja (1997).

A proposta do presente artigo foi de salientar a reflexão
sobre a construção permanente da Geografia e a relação

espaço-tempo. Certamente esta discussão não se esgota

aqui, pela amplitude do tema, mas em concordância com
o objetivo deste artigo acreditamos  que a continuidade

desta reflexão poderá acontecer num momento posterior

a este e com um aprofundamento maior.
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ABSTRACT
The way of flexible accumulation of capital promotes a world that is not already of the Maclhuan‘s “Global Village”

(1979) but of the Ianni’s “Global City “ (1999).

From theoretical contributions, we will search, in this article, to consider the influences of the relations space-time, that
permeates, not only the reorganization of the city, but also they are, conditions for the theoretical political and, cultural

reorganization in all the society, as it will be seen in the analysis of the spacial and temporal dimensions in the debate on

modernity and postmodernity.
It is also necessary, to point out that this work does not finish the proposed. On account of the limitations of an article,

the main objective of this article is to raise and to search arguments that can, in better later on be examined more carefully.

KEY-WORDS: City, globalization, space, time, modernity and postmodernity.

Reflections on the Space and the Time in Postmodernity
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INTRODUÇÃO

O tema do presente trabalho está relacionado às
mudanças no processo de industrialização, levando-se

em consideração que estas transformações vão ocorrer

de formas distintas no tempo e no espaço. Logo, as
tendências gerais do processo de desenvolvimento

capitalista vão se manifestar de formas diferentes em

cada território, em função de como e quando este
território se integra ao espaço nacional (e/ou

internacional) ao longo das sucessivas divisões do

trabalho. Assim sendo, as diversas particularidades, nas
quais as tendências gerais se manifestam, também vão

exercer papel importante na divisão territorial do trabalho.

Para o desenvolvimento deste tema, utilizou-se

como área objeto de estudo  a Microrregião Geográfica

de Londrina, tendo como objetivo geral verificar o
processo de industrialização da  referida região, de

acordo com o movimento e as tendências gerais do

processo de desenvolvimento capitalista no Brasil, porém
procurando identificar as diversas particularidades nas

quais as tendências gerais se manifestam.

Para  a elaboração do trabalho foram feitos
levantamentos bibliográficos sobre o desenvolvimento

capitalista no Brasil e sobre a industrialização do Paraná;

levantamentos de dados junto aos censos industriais

A Divisão Territorial do Trabalho e o Processo de
Industrialização da Microrregião Geográfica de Londrina

Claudio Roberto Bragueto *

Fábio César Alves da Cunha * *

RESUMO

O presente trabalho enfoca o processo de industrialização da Microrregião Geográfica de Londrina, através de sua

inserção e redefinições na divisão territorial do trabalho. No período atual, a microrregião vem perdendo posição relativa
quanto à produção industrial para outras regiões do Estado do Paraná. Destaca-se a indústria tecnológica, que apesar

de um pequeno crescimento na Microrregião Geográfica de Londrina, tem se concentrado de forma acentuada na Região

Metropolitana de Curitiba.

PALAVRAS-CHAVE: Microrregião Geográfica de Londrina; processo de industrialização; divisão territorial do trabalho

do IBGE, Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e

do Desenvolvimento Econômico e, em especial, junto ao
sistema estadual de informações (banco de dados do

IPARDES - Instituto Paranaense de Desenvolvimento

Econômico e Social). Estes
dados se referem ao valor  adicionado e ao número

de estabelecimentos por gêneros industriais, conforme

a classificação apresentada pelo IBGE, por regiões do
Estado do Paraná, assim como valor adicionado  por

setor econômico. Também foram realizadas  entrevistas

junto às prefeituras municipais,  buscando esclarecer
dúvidas quanto aos dados coletados e verificar as

políticas municipais de atração de atividades industriais.

1. A INSERÇÃO DA MICRORREGIÃO GEOGRÁFICA

    DE LONDRINA NA DIVISÃO TERRITORIAL DO

    TRABALHO

A Microrregião Geográfica de Londrina, composta

pelos municípios de Londrina, Cambé, Rolândia e
Ibiporã, é uma das regiões componentes da divisão

regional do Brasil, realizada pelo IBGE em 1989.

Posteriormente, os municípios de Tamarana, em 1996 e
Pitangueiras, em 1990, emanciparam-se de Londrina e

Rolândia, respectivamente (Figura 1).

*Professor do Departamento de Geociências, Centro de Ciências Exatas, Universidade Estadual de Londrina, Londrina-
PR, e-mail: bragueto@uel.br
**Professor do Departamento de Geociências, Centro de Ciências Exatas, Universidade Estadual de Londrina, Londri-
na-PR, e-mail: bacas@uel.br
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Esta Microrregião insere-se na divisão territorial

do trabalho como uma região essencialmente agrícola,

ligando-se organicamente ao Estado de São Paulo, via
exportação da sua produção cafeeira, como fornecedora

de produtos alimentares, assim como importante mercado

consumidor dos produtos industrializados daquele
Estado.

Este processo teve início na década de 1930

(consolidando-se nas décadas de 1940 e 1950),
coincidindo, conforme a periodização da economia

brasileira apresentada por Cardoso de Mello (1982), com

a chamada industrialização restringida. Nesta há um
movimento endógeno de acumulação industrial porém a

industrialização encontra-se restringida porque não se

implantou totalmente a indústria de bens de produção.
Assim, a acumulação industrial continua submetida ao

limite imposto pela capacidade de importar. No entanto,

não há como negar que houve, neste período, uma
mudança no padrão de acumulação sob o comando do

capital mercantil em direção à acumulação sob o comando

do capital industrial, o que, juntamente com a crise cafeeira
de 1930, impôs à agricultura sua reformulação,

possibilitando alterações na relação agricultura-indústria.

Há uma reformulação na relação latifúndio-minifúndio,
com a exapansão da agricultura camponesa tornando a

agricultura apta a cumprir nova função na sua relação

com a indústria. Ou seja, caberia à monocultura fornecer,
com seus produtos de exportação, as divisas que

cobririam as despesas de importação de máquinas e

equipamentos necessários à expansão das indústrias e à

policultura, os alimentos que subsidiariam a baixo preço

a reprodução dos salários urbano-industriais.
Neste contexto a dinâmica espacial brasileira

passou por modificações significativas, marcada pela

formação do mercado nacional e, portanto, pelo processo
de unificação econômica do espaço nacional e sua efetiva

regionalização interna. A divisão territorial do trabalho

caracterizou-se pela concentração do setor industrial  na
Região Sudeste e, em especial, no Estado de São Paulo.

Neste contexto, o Norte do Paraná, e mais exatamente,

neste momento, a Microrregião Geográfica de Londrina,
é incorporada como uma frente pioneira da expansão

cafeeira, apesar do momento de crise do setor.

Portanto, nestas transformações da dinâmica
espacial brasileira, vai assumir especial importância a

mudança do papel da fronteira agrícola, que até então

respondia basicamente aos impulsos externos e, com a
industrialização, o vetor dinâmico de expansão territorial

passou a atender, em grande parte, às necessidades do

centro industrial.

Dos anos 30 aos 50 essa incorporação de excedentes de

outros espaços se dá basicamente com as áreas do anel

circundante mais próximo do eixo industrial. Consiste ela

no transbordamento da divisão intra-agrícola do trabalho

do planalto para a periferia imediata dos Estados vizinhos:

Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Paraná. Assim [...] o

café transborda dos espigões do oeste paulista para os do
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norte do Paraná, onde se repete a forma alongada das

propriedades, com o cafezal no topo, a policultura na meia

encosta e a pecuária no fundo dos vales, mas aqui a ocupação

cafeeira se fazendo em médias e pequenas propriedades[...]

(MOREIRA, 1990, p.61).1

Esse quadro passou a sofrer transformações a partir

das mudanças no padrão de acumulação que ocorreram

no país, marcadas pela expansão do capitalismo
monopolista, e o conseqüente aprofundamento da

divisão social do trabalho. Neste contexto a indústria se

transformou no  motor e centro da economia e, portanto,
de sua expansão.

Embora as primeiras empresas industriais

monopólicas já tivessem sido criadas na década de 40
pelo Estado:

foi na década dos 50 que o capitalismo monopolista entra

em plena expansão no Brasil, dominando a acumulação do

capital e modificando profundamente a fisionomia

econômica e social do país. Inicialmente, ainda foi com

capital estatal que se criaram a Petrobrás, a Cosipa, a

Usiminas e diversas companhias de eletricidade (Chesf,

Furnas, etc.). Mas, no quadro de uma industrialização

acelerada pela execução do Plano de Metas do Presidente

Juscelino Kubitschek (1956-61), capitais multinacionais

foram atraídos em grande escala ao país, tornando a

hegemonia do capital monopólico definitiva no Brasil.

(SINGER, 1987, p.76)

No período em questão, entre as principais

transformações, encontra-se a progressiva mudança nas

relações entre a agricultura e a indústria. O setor agrícola
teve o seu papel redefinido no conjunto da economia,

através da subordinação ao complexo industrial. Ou seja,

houve um processo de industrialização da agricultura
que estava ligado de várias formas ao processo de

desenvolvimento industrial. Por um lado deveria ampliar

os mercados para os ramos industriais produtores de
máquinas, equipamentos e outros insumos modernos

para a agricultura e, por outro lado, deveria aumentar a

oferta de matérias-primas para a indústria de
transformação, assim como, através da diversificação da

pauta de produtos agrícolas exportáveis, gerar recursos

para reduzir os desequilíbrios de pagamentos externos.
Este processo acelerou-se a partir dos anos setenta,

porém através de subsídios e facilidades creditícias

concedidas pelo Estado.
As necessidades da dinâmica da acumulação

monopolista, pelas suas proporções, desencadearam

novos processos de articulação da economia e do

território nacional, redefinindo sua regionalização. De

maneira geral essa nova etapa da industrialização acaba
concentrando-se no Sudeste e, em particular, em São

Paulo. Simultaneamente, a industrialização da agricultura

deu-se sob a forma de uma modernização conservadora,
produzindo uma determinada divisão social do trabalho

no setor agrícola. Esta última, ligada a uma divisão

territorial do trabalho, levou à especialização de certos
espaços no cultivo de produtos vinculados aos

interesses desta política de industrialização, enquanto

os pequenos produtores vinculados à produção alimentar
foram deslocados para áreas distantes dos mercados

consumidores. Esse processo geral revelou-se na

Microrregião Geográfica  de Londrina com as seguintes
características:

[...] as necessidades da dinâmica da acumulação

monopolística, vão se fazer sentir, de forma mais acentuada,

a partir do final da década de 60 e principalmente nas

décadas seguintes, marcadas por mudanças na produção

agrícola diretamente vinculadas às necessidades de

reprodução do capital  industrial. Porém, a primeira

manifestação deste processo na região vai se dar nos

primeiros anos da década de 60, quando se acentua a crise

da cafeicultura e como conseqüência tem início a

desagregação desta atividade, ocorrendo inicialmente um

crescimento acentuado da pecuária e, já a partir de 1970,

com a intensificação da industrialização da agricultura, há

uma redefinição da forma agrícola de produzir, havendo

alterações significativas na utilização da terra, com o

crescimento das lavouras temporárias para exportação e

para processamento industrial, em detrimento das culturas

alimentares de consumo interno e do café. No entanto,

mesmo com tais transformações, o café se matém com

maior importância que as lavouras temporárias até 1975.

A partir de então, há a consolidação da produção agrícola

em base material industrial, o que acentua as transformações

de caráter social, ou seja, concentração fundiária e

proletarização do trabalhador rural. (BRAGUETO, 1996,

p.262)

Neste período mais recente constatou-se, por um lado,

que, juntamente com o processo de industrialização da agricultura

e de crescimento da população urbana, o setor primário passou a

perder posição relativa (no que se refere ao pessoal ocupado e

valor adicionado) para os setores secundário e terciário. Por outro

lado, o crescimento do setor secundário na região não foi suficiente

para evitar a redução de sua importância em relação às outras

regiões do Estado.
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2.  A INDUSTRIALIZAÇÃO DA MICRORREGIÃO

     GEOGRÁFICA DE LONDRINA

Paralelamente ao projeto em nível nacional de

modernização da agricultura, intimamente  vinculada ao
desenvolvimento do setor industrial, houve uma

preocupação por parte do governo paranaense quanto à

industrialização do estado, uma vez que, no início dos
anos 60, o Paraná apresentava uma indústria rudimentar,

com predomínio dos produtos alimentares, que em 1959

representava 56,35% do valor da produção, e indústria
da madeira com 17,15%. Estas indústrias dedicavam-se

ao primeiro processamento, principalmente

beneficiamento de café e madeira, utilizavam tecnologia
pouco elaborada, apresentavam reduzida escala de

produção e destinavam a produção fundamentalmente

aos mercados locais. (BRAGUETO, 1999, p.153)
Politicamente, o governo estadual tentou superar

essa situação frágil dos anos 60, montando um modelo

de desenvolvimento próprio, que se materializa na criação
da Companhia de Desenvolvimento do Paraná -

CODEPAR, em 1962, transformada em 1968 em banco de

desenvolvimento (BADEP).
Com a transformação da companhia no BADEP,

segundo Augusto (1978), o projeto inicial, que enfatizava

a substituição de importações e o privilegiamento do
capital “estadual” e dos pequenos e médios

empreendimentos, foi praticamente abandonado. A partir

de então deu-se  ênfase à complementaridade ao “pólo”
nacional e ao privilégio do grande capital, de qualquer

origem.

A partir dos anos 70 a indústria paranaense  passou
por transformações marcantes:

a) estruturalmente houve uma diversificação dos

gêneros industriais, com uma queda relativa daqueles
mais tradicionais;

b) houve uma elevação da participação de novos

gêneros, como a metalurgia, a mecânica, o material elétrico
e de comunicações e o material de transporte;

c) em boa parte dos gêneros houve uma ampliação

na escala de produção, utilizando tecnologias mais
avançadas, resultando num aumento da produtividade;

d) surgiram, ainda que timidamente, relações de

compra e venda no próprio Estado, aumentando os fluxos
interindustriais;

e) acentuou-se a formação de oligopólios, como

resultado da penetração de capital estrangeiro e da
extensão de outras indústrias já radicadas no Brasil.

Foi neste contexto que o crescimento industrial

tornou-se líder do crescimento econômico do estado.
No entanto, quanto à localização espacial, como afirma

Lourenço (1988, p.6), se até 1975 as informações

apontaram para a formação de pelo menos dois pólos

industriais no interior do Estado - Londrina e Ponta
Grossa -, o aumento da participação de Curitiba, na

segunda metade da década de 70, dificultou uma visão

otimista sobre uma melhor repartição da indústria
paranaense. A concentração espacial da indústria

paranaense:

[...] se explica pelas transformações na estrutura industrial,

pela interferência do Governo Estadual no processo de

industrialização e pelo poder de atração exercido pela

região de Curitiba. Interferindo em tudo isso, estaria a

política de atração de indústrias implementado no período,

elemento decisivo daquele surto industrial. (LOURENÇO,

1988, p.7)

Os anos mais recentes, chamado por muitos de
período técnico-científico, tem caracterizado-se por

importantes transformações. Ocorreram mudanças nos

processos produtivos, marcadas pela grande importância
da ciência e da tecnologia nos mesmos, as quais, ao

mesmo tempo em que trazem aumentos substancias na

produtividade, têm sido utilizadas para pressionar os
trabalhadores, uma vez que reduzindo o número dos

atuais empregos torna o trabalho menos resistente às

estratégias do capital.
Por outro lado, tais transformações acarretam

alterações importantes na divisão territorial do trabalho:

Há uma divisão do trabalho internacional e inter-regional

crescentre entre a produção técnica e a produção em série,

sobretudo nas indústrias de alta tecnologia, mas não somente

nestas.  O que as novas tecnologias permitem é

precisamente a disjunção das diferentes operações por várias

zonas distantes, dado que o sistema de comunicações

permite restaurar as necessárias ligações entre as diferentes

unidades de produção. Daqui resulta uma considerável

aceleração do processo de desenvolvimento desigual e o

desequilíbrio da estrutura espacial. (CASTELLS, 1986, p.10/

11)

Portanto, pode-se concluir que este

desenvolvimento desigual entre os diversos ramos e seus

setores econômicos, em função de aspectos técnicos e/
ou econômicos e políticos, têm uma implicação territorial,

pois tais ramos e setores distribuem-se de forma desigual

sobre o espaço, implicando consequentemente num
desenvolvimento desigual entre cidade-campo,

interregional e internacional.

Segundo Goldenstein e Seabra (1982, p.22),
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[...] a divisão técnica do trabalho, intensificando cada vez

mais  as relações inter-industriais, as necessidades infra-

estruturais, a existência de um complexo

mercado de mão-de-obra, a  concentração bancária, de

serviços em geral (inclusive instituições de caráter científico

e tecnológico) os mais variados, tornam, de fato a grande

cidade um meio muito favorável à acumulação capitalista.

Quando se analisa a localização espacial da

indústria paranaense a partir a década de 1970 verifica-

se que, quanto ao número de estabelecimentos, a

participação da Microrregião Geográfica de Londrina

apresentou um pequeno acréscimo, passando de 5,70%,
em 1970, para 7,49% em 1996 (Tabela 1 e Figura 2). No

entanto, o mesmo não ocorre quanto ao valor adicionado

do setor industrial, em que se verifica uma substancial
concentração na Microrregião Geográfica de Curitiba, a

qual ocorreu principalmente na década de 1970, uma vez

que de uma participação de 31% no valor adicionado da
indústria paranaense, em 1974, passou para 57,43% em

1970 1980 1990 1996

Micror. Geográfica de Londrina 5,70 7,30 7,64 7,49

Micror. Geográfica de Curitiba 19,12 27,77 32,44 29,34

Total Micr. Londrina e Curitiba 24,82 35,08 40,08 36,83

Estado do Paraná 100 100 100 100

FONTE DOS DADOS: IBGE - 1970;  IPARDES - Sistema Estadual de Informações-1980/1996 
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TABELA 01 - MICRORREGIÕES GEOGRÁFICAS DE LONDRINA E CURITIBA - PARTICIPAÇÃO (%)
 NO NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS DO SETOR INDUSTRIAL PARANAENSE - 1970/1996

FONTE DOS DADOS: IPARDES - Sistema Estadual de Informações
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1980, chegando em 1996 a pouco mais de 67% do valor

adicionado da indústria paranaense.

Quanto à Microrregião Geográfica de Londrina,
verifica-se que no período analisado houve uma queda

constante quanto ao valor adicionado, passando de uma
participação de 10,4%, em 1974, para 4,5% em 1996 (Tabela

2 e Figura 3).

1974 1980 1990 1996

Micror. Geográfica de Londrina 10,43 6,69 5,87 4,51

Micror. Geográfica de Curitiba 31,05 57,43 55,65 62,59

Total Micr. Londrina e Curitiba 41,48 64,12 61,51 67,11

Estado do Paraná 100 100 100 100

FONTE DOS DADOS: IPARDES - Sistema Estadual de Informações

TABELA 02 - MICRORREGIÕES GEOGRÁFICAS DE LONDRINA E CURITIBA - PARTICIPAÇÃO (%)
 NO VALOR ADICIONADO DO SETOR INDUSTRIAL PARANAENSE - 1970/1996
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Isto ocorre principalmente em função de que, no

processo recente de industrialização paranaense, se

configurar uma clara divisão do trabalho, em que a Região
Metropolitana de Curitiba concentra as indústrias de

bens intermediários e a indústria tecnológica, enquanto
no interior continua a predominar a indústria tradicional

Os dados referentes ao valor adicionado por

FONTE DOS DADOS: IPARDES - Sistema Estadual de Informações
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gêneros industriais demonstram que, para a Região

Metropolitana de Curitiba, houve uma mudança

qualitativa importante, pois utilizando a classificação de
Torres, apud Firkowski (1999, p.168), que distribui os

gêneros industriais entre indústrias de bens

intermediários, indústria tradicional e indústria
tecnológica, verifica-se que, em 1974, a indústria

tradicional gerava 49,41% do valor, a intermediária 34,16%

1974 1980 1990 1996

Extração de Minerais 0,55 0,08 0,77 0,76

Madeira 20,69 7,39 3,81 3,87

Mobiliário 7,67 2,32 1,68 0,98

Couros, Peles e Prod. Similar 1,35 0,21 0,66 0,09

Têxteis 3,15 0,95 0,69 0,36

Vestuário, Calçados e Tecidos 0,89 0,40 0,74 0,45

Produtos Alimentares 9,15 5,56 7,65 4,40

Bebidas 1,74 1,65 3,13 3,80

Fumo 0,00 3,65 4,07 2,76

Editorial e Gráfica 3,25 0,56 1,65 1,95

Diversas 0,97 0,47 1,64 1,53

SUB-TOTAL IND. TRADICIONAL 49,41 23,26 26,47 20,95

Prod. Minerais não Metálicos 15,15 9,85 6,93 5,98

Metalurgia 7,23 2,18 3,63 2,70

Papel e Papelão 6,21 2,09 2,33 1,72

Quimica 5,57 48,76 24,16 22,71

SUB-TOTAL IND. INTERMEDIÁRIA 34,16 62,88 37,06 33,11

Mecânica 6,90 5,59 10,96 9,66

Mat. Elétrico e de Cominic. 2,51 4,19 9,05 9,86

Material de Transporte 1,53 1,52 11,62 21,31

Borracha 0,94 0,46 0,42 0,14

Prod. Farmecêuticos e Veterin. 0,10 0,20 0,25 0,60

Perfumaria, Sabões e Velas 1,08 0,28 0,57 0,98

Prod. De Matéria Plástica 3,37 1,63 3,61 3,38

SUB-TOTAL IND. TECNOLÓGICA 16,43 13,87 36,48 45,94

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00

FONTE DOS DADOS: IPARDES - Sistema Estadual de Informações

TABELA 03 - MICRORREGIÃO GEOGRÁFICA DE CURITIBA VALOR ADICIONADO (%) POR GÊNEROS
 INDUSTRIAIS - 1974/1996

e a tecnológica apenas 16,43%. No ano de 1996 há uma

alteração substancial, com a indústria tradicional

representando 20,95%, a intermediária 33,1% e a
tecnológica quase 46% (Tabela 3).

Na Microrregião Geográfica de Londrina, embora a

indústria tecnológica tenha apresentado no período um
crescimento, o mesmo foi muito pequeno, passando de

8,22% do valor adicionado pela indústria, em 1974, para
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pouco mais de 20% em 1996. Desta forma, há um evidente
predomínio da indústria tradicional, que passou de 45%

do valor, em 1974, para quase 56% em 1996. A indústria

intermediária sofreu uma redução significativa, passando
de 46,6%, em 1974, para 23,5% em 1996  (Tabela 4).

Comparando a participação das duas Microrregiões

em relação ao total do estado, quanto ao tipo de indústria,
verifica-se que houve um aumento da concentração

industrial na Microrregião Geográfica de Curitiba dos

três tipos de indústria, porém com grande destaque para

a indústria tecnológica, que passou de 64,8% do valor
adicionado da indústria tecnológica do Paraná, em 1974,

para mais de 93% em 1996. Neste mesmo período a

Microrregião Geográfica de Londrina diminuiu sua
participação nos três tipos de indústria, passando a

indústria intermediária de pouco mais de 16% em relação

ao total do estado, em 1974, para 3,23% em 1996. O mesmo
ocorreu com a indústria tecnológica, que passou de

quase 11% para 3%, respectivamente (Tabela 5 e Figuras

4 e 5).

1974 1980 1990 1996

Extração de Minerais 0,47 0,04 0,33 0,55

Madeira 1,68 0,88 0,58 0,52

Mobiliário 1,26 1,00 3,09 3,60

Couros, Peles e Prod. Similar 0,14 0,54 3,32 2,57

Têxteis 5,11 8,00 12,08 2,68

Vestuário, Calçados e Tecidos 1,67 2,04 7,84 5,17

Produtos Alimentares 27,65 49,12 28,12 35,49

Bebidas 5,51 6,29 7,04 2,58

Fumo 0,00 0,13 0,22 0,42

Editorial e Gráfica 1,40 0,43 1,22 2,12

Diversas 0,25 0,15 0,21 0,25

SUB-TOTAL IND. TRADICIONAL 45,14 68,62 64,02 55,94

Prod. Minerais não Metálicos 1,55 5,96 5,03 5,26

Metalurgia 1,32 3,47 2,55 2,08

Papel e Papelão 1,45 1,32 1,93 1,56

Quimica 42,33 12,40 12,06 14,63

SUB-TOTAL IND. INTERMEDIÁRIA 46,64 23,15 21,57 23,52

Mecânica 1,87 2,41 4,22 4,02

Mat. Elétrico e de Cominic. 0,93 1,72 3,40 4,40

Material de Transporte 2,04 1,45 2,44 1,82

Borracha 0,32 0,17 0,00 0,10

Prod. Farmecêuticos e Veterin. 0,00 0,02 0,03 0,01

Perfumaria, Sabões e Velas 0,14 0,00 0,57 0,36

Prod. De Matéria Plástica 2,92 2,46 3,75 9,83

SUB-TOTAL IND. TECNOLÓGICA 8,22 8,22 14,41 20,53

TOTAL 100 100 100 100

FONTE DOS DADOS: IPARDES -  Sistema Estadual de Informações

TABELA 04 - MICRORREGIÃO GEOGRÁFICA DE CURITIBA VALOR ADICIONADO (%) POR GÊNEROS
 INDUSTRIAIS - 1974/1996
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ind. Tradicional ind. Intermediária ind. Tecnológica

1974 1996 1974 1996 1974 1996

Micror. Geográfica de Londrina 7,62 6,96 16,06 3,23 10,89 3,01

Micror. Geográfica de Curitiba 24,82 36,13 34,99 63,01 64,8 93,33

Total Micror. Londrina e Curitiba 32,44 43,08 51,04 66,24 75,68 96,34

Total do Estado do Parana 100 100 100 100 100 100

FONTE DOS DADOS: IPARDES - Sistema Estadual de Informações

FIGURA 04 - MICRORREGIÃO GEOGRÁFICA DE LONDRINA - PARTICIPAÇÃO NO 
VALOR ADICIONADO DAS INDÚSTRIAS EM RELAÇÃO AO TOTAL DO ESTADO - 

1974/1996
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TABELA 05 - MICRORREGIÕES  GEOGRÁFICAS DE LONDRINA E CURITIBA - PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL NO VALOR
 ADICIONADO DAS INDÚSTRIAS TRADICIONAIS, INTERMEDIARIAS E TECNOLÍGICAS EM RELAÇÃO AO TOTAL DO ESTADO -

1974/1996

FONTE DOS DADOS: IPARDES - Sistema Estadual de Informações

FONTE DOS DADOS: IPARDES - Sistema Estadual de Informações



40

Entre outros aspectos, as políticas do governo

estadual também contribuíram para aumentar a

concentração espacial da indústria paranaense. Em
trabalho realizado por Firkowski (1999, p.170), em que

foram analisadas as 77 indústrias beneficiadas pelo

Programa Paraná Mais Empregos (Decreto nº 1511 de 29/
12/1995) até junho de 1998, constatou-se que o argumento

do governo estadual de que “o Paraná vive um processo

de interiorização da indústria” deve ser visto com
ressalvas, pois:

[...] se a análise se voltar para o número de estabelecimentos,

constata-se um equilíbrio entre as empresas localizadas no

interior e na RMC, respectivamente, 48% e 52%;

semelhante conclusão, a da “descentralização”, obtem-se

se a variável eleita for o número de empregos criados, onde

o interior participa com 58,5% e a Região Metropolitana

com 41,5%. Deve-se lembrar, contudo, que os gêneros

industriais predominantes no interior são qualitativamente

diferenciados dos localizados na RMC, no interior dá-se

um reforço da antiga estrutura industrial produtiva, com a

participação dos setores diretamente ligados à agropecuária

[...] Porém, se a análise é feita priorizando o montante de

investimentos e os novos gêneros, distintos daqueles

pertencentes à estrutura produtiva tradicional do estado e

cujo processo produtivo insere-se no que há de mais

moderno, com capital e tecnologia intensivas - os gêneros

denominados[...]como de indústrias tecnológicas - temos a

exacerbação do papel da Região Metropolitana,

respondendo por perto de 70% do total de investimentos,

contra pouco mais de 30% do interior. (FIRKOWSKI, 1999,

p.170)

Diante deste quadro, o setor secundário, na

Microrregião Geográfica de Londrina, vem

gradativamente perdendo importância quanto ao valor

1974 1980 1990 1996

% % % %

Setor Primário 22,27 16,57 10,08 11,11

Setor Secundário 38,28 42,20 40,15 36,72

Setor Terciário 39,45 41,23 49,77 52,17

Total 100,00 100,00 100,00 100,00

FONTE DOS DADOS: IPARDES - Sistema Estadual de Informações
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adicionado, passando de uma participação máxima de

pouco mais de 42%, em 1980, para 36,7%, em 1996.  Por

outro lado, o setor comercial e de serviços, passou de
pouco mais de 41%, em 1980, para 52,17% em 1996 (Tabela

6 e Figura 6).

A política do governo estadual é extremamente

concentradora, pois beneficia o grande capital e,

consequentemente, apenas poucas porções do
território2 . Esta constatação é compartilhada tanto pelos

técnicos e dirigentes municipais, como pelos  pequenos

empresários.
Na análise feita pelos técnicos e dirigentes

implementadores da política de atração de empresas,

sobretudo as indústrias,  para os municípios de Cambé,
Rolândia e Ibiporã, o Estado do Paraná vem passando

por um processo de industrialização crescente.

Entretanto eles apontam que este processo poderia ser
mais descentralizado.

O presidente da Federação das Associações

Comerciais, Industriais e Agropecuárias do Paraná
(FACIAP), ao questionar a prorrogação por mais cinco

anos do prazo de dilação do ICMS devido pelas

montadoras automotivas instaladas na Região
Metropolitana de Curitiba, afirma que esta atitude e o

descaso com os pleitos dos pequenos e microempresários

paranaenses caracteriza uma política de dois pesos e
duas medidas (AKEL, 2001). Sem dúvida, se os benefícios

fossem direcionados para estas pequenas empresas, o

alcance geográfico das políticas adotadas seria muito
maior. Como diz o empresário, “com isso estaremos

fomentando a geração de novos empregos, ampliando a

base geográfica do desenvolvimento, uma vez que as
pequenas empresas estão disseminadas pelos 399

municípios paranaenses “ (AKEL, 2001, p. 3).

Paralelamente aos programas estaduais, os
municípios da microrregião passam a implantar suas

próprias políticas de atração de investimentos. No caso

do município de Cambé, a política de incremento da
industrialização instituiu a “Lei Municipal de Incentivo

a Industrialização”, que não só visa trazer novas

indústrias como manter as já existentes. Isto se traduz
nos baixos preços dos lotes vendidos pela prefeitura às

empresas que têm intenção de se instalar no município.

Dependendo do número de empregos gerados, que é o
principal objetivo do programa, o terreno pode ser doado.

A prefeitura também fornece o maquinário e mão-de-obra

para a terraplanagem, ficando por conta das empresas as
despesas com combustível. Toda a infra-estrutura - água,

rede de energia, asfalto, galerias pluviais e telefone - são

fornecidas até o limite do “lote”. A localização do lote é

o fator que mais atrai o interesse por parte das empresas.

Em Cambé as isenções de impostos municipais podem

chegar até a dez anos. No município vizinho de Rolândia
pode variar entre cinco a dez anos, dependendo da

atividade a ser instalada. Ambos municípios aumentaram,

nos últimos cinco anos, seus parques industriais, tanto
em área quanto em número de estabelecimentos. Porém

poucas empresas instalaram-se nestes municípios

beneficiando-se do programa do Governo do Estado.
Segundo informações da Secretaria de Estado da

Indústria, Comércio e do Desenvolvimento Econômico,

apenas duas empresas instalaram-se em Cambé e  uma
em Rolândia  usufruindo das vantagens do Programa

Paraná + Empregos (PARANÁ, 1999).

No município de Ibiporã o quadro é muito parecido,
pois tem como instrumento de atração de indústrias a

Lei nº 738/84 (IBIPORÃ, 1984). Nela se destacam a oferta

de terraplanagem, a isenção do IPTU por dez anos e toda
a infra-estrutura necessária até a entrada do lote da

fábrica. Mas o que mais desperta o interesse  das

empresas é a doação de terrenos. Não há no município
nenhuma empresa que tenha se instalado com apoio do

programa do Governo do Estado.

O município de Londrina também apresenta
instrumentos de incentivo às indústrias, como a  Lei 5.669/

93 que, semelhante às existentes nos demais municípios

da Microrregião, se apoia em incentivos fiscais,
tributários e financeiros. O tempo de duração das

isenções, entre elas sobre o IPTU, pode variar até dez

anos para indústrias instaladas na zona urbana e até
quinze anos para as instaladas na zona rural e nas sedes

dos distritos e patrimônios (LONDRINA, 1998). O número

de indústrias instaladas no município que se apoiaram
no programa do Governo do Estado é maior do que nos

demais, somando seis empresas até 1998 (PARANÁ,

1999).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto pode-se concluir que, no Estado
do Paraná, o processo de industrialização tem-se

caracterizado pela concentração da produção. Ou seja,

configura-se uma clara divisão do trabalho, em que a
Região Metropolitana de Curitiba concentra as indústrias

de bens intermediários e a indústria tecnológica,

enquanto no interior continua a predominar a indústria
tradicional. Deste processo destacamos três aspectos.

Primeiro, esta concentração vem ocorrendo desde a

década de 1970, envolvendo a maioria dos gêneros
industriais, independentemente do grau tecnológico das

empresas. O segundo aspecto diz respeito às indústrias
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de maior composição orgânica do capital, que se localizam

majoritariamente naquela região. Finalmente destacamos

que o principal programa do Governo do Estado de
atração de novos investimentos favoreceu esta

concentração.

Nesta divisão do trabalho, a Microrregião
Geográfica de Londrina, apesar de apresentar um pequeno

acréscimo do número de estabelecimentos em relação ao

restante do estado no que se refere ao valor adicionado,
apresentou uma queda acentuada na sua participação.

Ou seja, a ampliação do número de estabelecimentos

ocorreu principalmente em função das indústrias
tradicionais e, consequentemente, diminuiu

significativamente a participação da indústria tecnológica

em relação ao total do estado. Internamente à região
também houve transformações importantes, pois o setor

secundário vem progressivamente perdendo importância

quanto ao valor adicionado para os setores comercial e
de serviços.

NOTAS

Professor do Departamento de Geociências, Centro

de Ciências Exatas, Universidade Estadual Londrina

Londrina-PR, e-mail: bragueto@geo.uel.br Professor do
Departamento de Geociências,  Centro de Ciências

Exatas, Universidade Estadual de Londrina, Londrina-

PR, e-mail: bacas@uel.br. Sobre o assunto em questão
ver também: BECKER e EGLER (1993, p.114);

GOLDENSTEIN e SEABRA (1982, p.33) e OLIVEIRA

(1981, p.77).
Muito embora até isso é questionável pois, como

afirma Santos (1997, p.8), “[...]a globalização atual

desconhece o conceito de território. Ela trabalha com
pontos privilegiados, que os governos mantêm a peso

de ouro, cedendo à chantagem que fazem as empresas

quando anunciam a intenção de instalar-se em
determinada região.”

Ou ainda, tratando dos lugares que recebem as

grandes empresas, diz que, “[...]chegando ali, elas
desmancham todas as lógicas, arrastam o gasto público,

os empregos, os comportamentos sociais, enfim, elas

organizam a si próprias, enquanto desorganizam o resto,
sobretudo as demais empresas.” (SANTOS, 1997, p.6)
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Spatial Division of  Labour and the Industrialization Process
of the Londrina Geographical Micro-Regionvvvv

ABSTRACT

The present article aims at industrialization process of Londrina Geographical Micro-Region, through its insertion and

redefinition in spatial division of labour. Nowdays the micro-region is loosing its relative position in industry production
for the others regions of  Paraná State. We point to the patterns of technologic industry, which had a slight growth in the

Londrina Geographical Micro-Region, but has been concentrated at Metropolitan Region of  Curitiba.
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PARTE I

A revolução neolítica fundou a agricultura sedentária há
aproximadamente 10.000 anos. Só muito depois, no século

XVIII, teve início, na Inglaterra, a primeira revolução

industrial. Em termos técnicos, estávamos no “estágio”
neolítico ainda no século XVI, quando do contato com

os europeus, estágio sob o qual ainda vive basicamente

considerável parcela da população.
Nessa mesma época (séc. XVI), a Europa ocidental vivia

um processo de mudanças econômicas, sociais e

culturais com difusão variada de região para região, que
historiadores e sociólogos têm chamado de

modernização.

Problemas surgem quanto a seu significado e
implicações, quando esse termo ou seus correlatos

passaram a ser utilizados em uma série de análises sobre

países e sociedades não européias ou norte-americanas,
chegando quase a se constituir um paradigma, hoje,

talvez, em crise. Essa crise não deixa de ser uma crise de

identidade, sobretudo dos países latino-americanos, para
os quais modernização implica quase sempre projetar-se

ou estar sob o olhar do outro, sem a devida consideração

pela sua própria realidade. Isso não significa que o outro
não seja importante para a constituição da própria

identidade, mas que é preciso levar em conta o tipo de

relações a serem adotadas ou não. A questão aqui é
política e não há consenso fácil e imediato – se é que

pode haver1.

Francisco Assis de Queiroz*

RESUMO

Neste artigo discute-se o processo de industrialização brasileira entre 1930-1964 e em que medida o mesmo representou

ou não a modernização do país. Para além dos aspectos referentes às políticas adotadas ou resultados econômicos
imediatos produzidos pelo setor industrial, buscou-se analisar suas interfaces com outras variáveis do processo

histórico, como a ciência, a tecnologia, bem como seus impactos e implicações para a sociedade como um todo.

PALAVRAS-CHAVE: industrialização brasileira, modernização, história econômica do Brasil, ciência e tecnologia

Industrialização e Modernização no Brasil: 1930-64

Para Boudon & Bourricaud (1993, p.361-368),
“considerada nos países da Europa ocidental, onde

nasceu, e reduzida às suas expressões mais simples, a

modernização pode caracterizar-se como um processo
de mobilização, diferenciação e localização”. Com o termo

mobilização quer-se indicar “a facilidade e a rapidez com

que os bens, as pessoas, as informações circulam no
interior de uma mesma sociedade”. O termo diferenciação

relaciona a modernização com a divisão do trabalho,

considerando que nas sociedades modernas empregos
e status são menos rigidamente distribuídos do que nas

sociedades européias até o século XV. Finalmente,

laicização não significa a presença ou ausência de crença:
“É a separação instituída entre a Igreja (e também o

Estado) e, do outro lado, as instituições de pesquisa e

de ensino”. O processo de modernização não se
confunde, necessariamente, com o processo de

industrialização, como veremos melhor adiante.

Assim, os autores acima afirmam que, se de um lado “[...]
o processo de laicização [um dos aspectos da

modernização], pelo menos nos países da Europa

ocidental, é muito anterior ao processo de
industrialização[...] No sentido oposto, pode-se citar o

caso do Japão, onde a criação de uma economia moderna

alterou apenas lenta e parcialmente as crenças, as
instituições e os costumes tradicionais”. Mas essa

alteração lenta e parcial das crenças e dos costumes

tradicionais, ao contrário do que dão a entender os
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autores acima, não é exclusiva dos países não ocidentais

“não desenvolvidos”. Mesmo nos países ocidentais,

alterações mais profundas na política ou economia não
implicaram em ruptura ou mesmo numa brusca mudança

nos seus aspectos culturais mais profundos. Como

mostra Oliven (1982, p.38):

Mesmo em sociedades industriais adiantadas também se

constata a persistência de vários comportamentos,

insti tuições e valores normalmente considerados

‘tradicionais’ e que longe de serem ‘disfuncionais’ estão

em verdade perfeitamente integrados à sua dinâmica. E

[cita Weinberg quando este afirma que] ‘freqüentemente se

esquece que a primeira nação industrial, a Inglaterra, era

conservadora em estrutura no século XIX e era considerada

por von Ranke como possuindo mais das restantes

instituições do medievalismo do que qualquer outro país

europeu’.

De qualquer forma, Boudon & Bourricaud (1993, p.366 e

segs.) reconhecem que na era Meiji “[...] em particular, o
desenvolvimento do sistema de educação formal atesta

que a cultura japonesa já era, pelo menos em alguns

pontos essenciais, laicizada e capaz de acolher as
contribuições da ciência e da tecnologia ocidentais”.

Neste sentido, “modernização e ocidentalização tornam-

se quase sinônimos”. Alguns autores chegam mesmo a
substituir o primeiro termo pelo segundo, como aponta

Oliven (1982, p.35) em seu livro Urbanização e Mudança

Social no Brasil.2

É esse processo, então, universal? Como fica a identidade

cultural de sociedades como as da Ásia, África ou

América Latina? “É sob esse duplo aspecto [de
racionalização e de ocidentalização] que a modernidade

tem sido freqüentemente apreendida e refutada pelo

protesto nacionalista e nativista, que responde com maior
ou menor sucesso ao avanço do Ocidente moderno: o

indigenismo na América Latina, o fundamentalismo

muçulmano, a não-violência de Gandhi e seus
discípulos”. (BOUDON, & BORRICAUD, 1993, p.365-

367)

Vendo também a modernização a partir da sua origem e
num contexto mais amplo, Faoro (1992, p.7 e segs.) a

identifica com a europeização ou a ocidentalização. Uma

distinção importante feita por Faoro entre modernidade
e modernização é a de que “[...] a modernidade

compromete, no seu processo, toda a sociedade,

ampliando o raio de expansão de todas as classes,
revitalizando e removendo seus papéis sociais, enquanto

a modernização, pelo seu toque voluntário, se não

voluntarista, chega à sociedade por meio de um grupo

condutor, que, privilegiando-se, privilegia os setores

dominantes”.
A história política e econômica do Brasil mostra que

ocorreram diversos surtos ou ímpetos de modernização

(não sua inserção na modernidade) que se sucederam,
impostos por elites pseudodissidentes que mantiveram

sempre a exclusão da maioria da população quanto aos

direitos e benefícios sociais mais elementares. Dessa
forma foi o surto das estradas de ferro para exportação

de produtos (sobretudo café) e que não geraram

progresso, mas os “campos calcinados e as cidades-
fantasmas”. “A mudança se daria, pensava-se, com o

retorno do espírito de Pombal, reerguendo a tocha da

ciência[...] O veículo para a renovação era a ciência – a
ciência em filosofia, a ciência em poesia, a ciência na

literatura, a ciência na política”3 (FAORO, 1992, p.8). As

modernizações se sucedem: “a modernização médica”
(com a vacina obrigatória), a “modernização urbanística”

(Rio de Janeiro), a modernização industrial. “O povo, por

esse meio, não participava da mudança: ele a padecia.
Foi o que quis dizer Euclides da Cunha, ao notar que

estávamos ‘condenados à civilização’ (Os Sertões.

Brasiliense, 1985, p.144)” (FAORO, 1992, p.14). Isso
continuou com a proclamação modernizadora do

estamento militar em 1937, 1964 e, nos dias atuais, com a

supostamente legitimada pelas urnas, “modernização
neoliberal”.

Faoro assinala que em nenhum desses surtos de

modernização o país encontrou as vias para um
desenvolvimento efetivo. Vale aqui apresentar a distinção

feita por Costa Pinto (apud OLIVEN, 1982, p.33-34) nesse

sentido:

[...] a modernização é um processo que consiste na adoção,

por uma sociedade em mudança, de padrões de consumo, de

comportamento, de instituições, valores e idéias

característicos de sociedades mais avançadas enquanto

desenvolvimento, por outro lado, implica mudanças

estruturais que alteram basicamente o perfil de sua estrutura

econômica e social. Nesse sentido a modernização,

sociologicamente encarada, é um processo mais epidérmico,

enquanto o desenvolvimento é um processo mais profundo.

A modernização pode ser, por um tempo relativamente

largo, compatível com a permanência de uma estrutura

econômica e social  do t ipo colonial;  enquanto o

desenvolvimento, por definição, implica necessariamente

a câmbio desta estrutura colonial de economia e sociedade.

Nesse sentido, ao se observar a evolução do setor
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industrial no Brasil, pode-se dizer que ocorreram surtos

de modernização, embora não se tenha nem atingido

desenvolvimento de maneira autônoma, como o vê Pinto,
nem se adentrado à modernidade como pretende Faoro.

Apresentamos algumas das principais etapas desse

processo mais à frente.
Quanto à agricultura, a situação é ainda mais grave, a

despeito de (em alguns casos em função de) políticas

adotadas ou da formação do que se tem chamado de
“complexo agroindustrial” ou de “industrialização da

agricultura”, como mostra Palmeira (1989, p.87):

Essa modernização, que se fez sem que a estrutura da

propriedade rural fosse alterada, teve, no dizer dos

economistas, ‘efeitos perversos’: a propriedade tornou-se

mais concentrada, as disparidades de renda aumentaram, o

êxodo rural acentuou-se, aumentou a taxa de exploração

da força de trabalho nas atividades agrícolas, cresceu a taxa

de auto-exploração nas propriedades menores, piorou a

qualidade de vida da população trabalhadora do campo. Por

isso, os autores gostam de usar a expressão ‘modernização

conservadora’.

Veremos que esse termo também é utilizado com
referência ao aspecto político e que, via de regra, vale

igualmente para caracterizar o econômico, o social etc.,

se não se considera que a expressão em si é um
pleonasmo.

De um país com a maioria da população rural ainda no

final da década de 1950, vimo-nos subitamente imersos
numa segunda ou terceira revolução industrial, na qual a

maioria a experimenta nos seus efeitos ou como

consumidores e espectadores, cabendo a uma minoria a
participação efetiva na sua produção ou outros

benefícios por ela gerados. Será apenas mais um surto

modernizador ou poderá ser um fator propulsor para a
entrada do país na modernidade? Concluindo seu texto,

afirma Faoro (1992, p.21-22):

A recuperação da modernidade, para desvendar-lhe o leito

por onde ela corre, não se faz pelo alto, pela revolução

passiva, prussianamente ou pela burocracia. O caminho

que leva até ela é o mesmo caminho no qual trafega a

cidadania: essa via, que só os países modernos e não

modernizadores, percorreram, não tem atalhos. Os atalhos

estão cheios de atoleiros de autocracias. Se o relógio da

história não tem um curso fatal, ele não se deixa adiantar

para que o relojoeiro queira alcançar, ao nascer do Sol, o

meio-dia, trapaceando o espectador e trapaceando-se a si

próprio.

PARTE II

Já são consideráveis os estudos sobre o processo de

industrialização no Brasil, enfocando principalmente
aspectos referentes às políticas adotadas ou questões

econômicas referentes ao setor.

É apontada por diversos autores a importância do capital
acumulado pela cafeicultura desde meados do séc. XIX,

capital que seria depois reinvestido no setor industrial.

Este era visto como fator de modernização política e social
por determinados segmentos, enquanto outros

permaneciam fiéis à tese de um país de vocação

fundamentalmente agrícola4 (LEFF, 1977, p.4). Parecia uma
coisa natural tal idéia, já que deitava fundas e seculares

raízes na sociedade colonial, assentada no trinômio

monocultura, latifúndio e escravidão, voltada para o
mercado externo. Numa economia assim, como foi a

brasileira até o fim do séc. XIX, não havia necessidade

de incremento técnico, o que inviabilizava, pois, o
desenvolvimento da indústria ou mesmo da manufatura.

O esgotamento daquele sistema foi formalmente

reconhecido com a extinção oficial da escravidão e sua
substituição pelo trabalhador livre, agora na sua maioria

imigrantes destinados ao cultivo de café nas lavouras

do oeste paulista. Ainda na primeira República ou
República Velha (1889-1930) persiste uma economia de

base agrário-exportadora, com o café ocupando o

primeiro lugar na pauta de exportações. Não obstante,
há uma crescente diversificação das atividades

econômicas e relativamente ampla produção

manufatureira, com ênfase nos setores alimentício e têxtil.
Embora este fosse mais mecanizado, era ainda

consideravelmente artesanal. Ainda na segunda metade

do séc. XIX, havia resistência aos inventos da ciência e
tecnologia, já bem difundidos em alguns centros da

Europa e dos Estados Unidos (IGLÉSIAS, 1985, p.52). Já

sinalizamos para o porquê da permanência de tal situação
no Brasil, cuja situação, em relação aos países europeus

ou da América do Norte, foi caracterizada por diversos

autores ao longo deste século como subdesenvolvido,
desenvolvimento dependente, capitalismo tardio etc.,

partindo de periodizações de sua história e marcos

teóricos diversos e mais complementares que
excludentes. Vamos fazer referência a uma ou outra dessas

periodizações.

Seguindo a terminologia adotada por Ianni (1978), a
evolução do setor industrial no Brasil pode ser entendida

a partir de três grandes etapas. A primeira etapa desse

processo, como vimos, ocorre no interior de uma
economia de tipo colonial, isto é, até 1930 o modelo

“exportador” predominava na vida econômica do Brasil,
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tendo a cafeicultura o papel definidor da sua estrutura

econômica nesse estágio. As crises e flutuações do setor

cafeeiro possibilitam a abertura e incentivos à produção
artesanal e fabril. O capital agrário metamorfoseia-se,

transforma-se em capital industrial nessa fase.

Outro período, ou a segunda etapa da formação do setor
industrial que inclui o período deste trabalho, situa-se

entre 1930-64. É o momento de se adotarem medidas no

sentido de propiciar a diversificação e expansão do setor.
Trata-se aqui da adoção e implantação do modelo

“substituição de importações”.

Por fim, a terceira etapa do desenvolvimento industrial
no Brasil diz respeito ao modelo de “desenvolvimento

associado”, ou de “internacionalização” da economia

brasileira, mais precisamente do setor industrial. Para
Ianni, essa etapa de aliança entre capitais nacionais e

estrangeiros começa, politicamente, com o golpe de

Estado de 1964, não obstante, na prática, ter sido iniciada
anos antes, com o Programa de Metas do governo

Juscelino Kubitschek (1956-61).

Uma periodização mais detalhada desse processo de
desenvolvimento industrial é a proposta por Baer (1979)

no capítulo 12 do seu livro A industrialização e

desenvolvimento econômico no Brasil, capítulo escrito
em colaboração com Annibal V. Villela e que tem por

título: “Crescimento industrial e industrialização: revisão

nos estágios do desenvolvimento econômico do Brasil”.
Partindo da revisão que vários economistas e

historiadores têm feito sobre a questão dos marcos com

relação à industrialização no Brasil, ele identificou os
seguintes estágios:

Primeiro estágio - o período anterior à I Guerra Mundial:

houve um crescimento industrial significativo entre 1880
e 1914, com predomínio das indústrias leves (têxteis,

vestuário, calçados, alimentos), cuja força básica foi o

boom do café, baseado no trabalho dos imigrantes.
Segundo estágio - I Guerra Mundial: não agiu como

catalisador do crescimento industrial, mas sim fez

“aumentar a utilização da capacidade produtora das
indústrias de alimentos e têxteis que haviam sido criadas

antes da guerra”. (BAER, 1979, p.290)

Terceiro estágio - os anos 1920: crescimento relativamente
lento da indústria, principalmente de tecidos. A taxa média

anual passa de 4,60% entre 1911-20 para 3% entre 1920-

29. Houve uma rápida expansão de produtos
metalúrgicos e, na segunda metade da década, o início

da produção de cimento. (BAER, 1979, p.291)

Quarto estágio - a grande depressão dos anos 30: é o
período conhecido como de substituição de importações,

que age como catalisador de um surto de produção

industrial, marcadamente nas indústrias metalúrgica, de

papéis e de tecido.
Quinto estágio - II Guerra Mundial: como na I Guerra

Mundial, houve um aumento da produção, mas pequena

expansão da capacidade produtiva. Destaca-se o
progresso da metalurgia, mecânica e material elétrico.

Sexto estágio - a industrialização após a II Guerra Mundial:

1947-1962 - a taxa média de crescimento da economia
brasileira nesse período foi superior a 6%. A partir do

final da década de 1940 o governo se torna o grande

empreendedor e estimulador do processo de
industrialização visando, principalmente, às indústrias

de bens de consumo durável e de bens de capital. “A

participação da indústria no produto nacional bruto subiu
continuamente, ultrapassando a agricultura no fim dos

anos 50”. (BAER, 1979, p.300)

Sétimo estágio - a estagnação dos anos 1960: 1962-67: é
um período de drástico declínio da atividade industrial,

que passa de 10,3% em 1956-62 para 2,9% em 1962-67.

Novo surto de crescimento ocorreria no final dessa década
e no começo da seguinte.

A industrialização é um processo mais complexo do que

sugere o simples esquema de estágios apresentado
acima. Não diz respeito apenas a taxas de crescimento

isoladas do setor industrial, mas relaciona-se com outras

variáveis do processo histórico, sejam econômicas,
políticas, sociais, tecnológicas etc. Assim a caracteriza

Landes (1994, p.11-12), relacionando-a com a

modernização:

A industrialização, por seu turno, está no coração de um

processo maior e mais complexo, muitas vezes designado

como modernização. Trata-se da combinação de mudanças

- no modo de produção e de governo, na ordem social e

institucional, no corpo do conhecimento e nas atitudes e

valores - que possibilita a uma sociedade manter-se no

século XX, isto é, competir em termos de igualdade na

geração de riquezas materiais e culturais, preservar sua

independência e promover mudanças, adaptando-se a elas.

A modernização abrange avanços como a urbanização

(concentração de população em cidades que servem como

núcleos de produção industrial, de administração e de

atividade intelectual e artística); a redução acentuada das

taxas de natalidade em comparação com os níveis

tradicionais (a chamada transição demográfica); o

estabelecimento de uma burocracia governamental eficaz

e bastante centralizada; a criação de um sistema educacional

capaz de formar e socializar as crianças, levando-as a um

nível compatível com suas aptidões e com os melhores

conhecimentos contemporâneos; e, é claro, a aquisição da

capacidade dos meios de utilizar uma tecnologia atualizada.
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Para se ter noção da medida em que ocorreu ou não um

processo de modernização – que como a entende Landes,

está mais próxima daquilo que Faoro chama de
modernidade –  quanto ao desenvolvimento de setor

industrial do Brasil no período em consideração, faz-se

necessário levar em conta como esse mesmo setor se
desenvolveu em relação com outras variáveis históricas.

Assim, são apontadas por diversos autores as seguintes

características quanto àquele desenvolvimento:
dependência externa (de bens e tecnologia),

concentração na região Centro-Sul do país, concentração

de renda, etc. Além disso, como aponta Baer (1979, p.169),
“o processo de industrialização foi levado a cabo de tal

maneira que certas áreas de investimento ficaram

negligenciadas. A agricultura e a educação foram os
setores mais prejudicados por essa negligência”. A

despeito da urbanização crescente a partir dos fins do

séc. XIX, no início dos anos 1960 a população rural ainda
atingia um índice de mais de 50%. Em contrapartida, quase

não mudou a proporção da população economicamente

ativa no setor industrial entre 1920 e 1960, apesar de seu
maior crescimento em relação à agricultura.

Na década de 1950 grande parte das atividades industriais

(30%) estava concentrada em São Paulo, com índice muito
superior quando se trata das indústrias mais modernas e

com maior incremento tecnológico. Negri, Gonçalves e

Cano (1988), no seu estudo sobre o processo de
interiorização do desenvolvimento e da urbanização no

Estado de São Paulo, registram que em 1958 a produção

de São Paulo representava 80% da indústria mecânica,
82% do material elétrico, 80% do material de transportes,

63% do papel e artefatos de papel e 53% da indústria

metalúrgica. Neste estado ocorre não apenas uma
diversificação e modernização do setor industrial, mas

também nos padrões de produção agrícola, com a

utilização, por exemplo, de máquinas na lavoura desde o
final da década de 1930, em função da produção e

diversificação da indústria mecânica. Os autores destacam

ainda que no mundo agrário essa subordinação à

acumulação industrial assumiu a forma de tecnificação e

quimificação da produção. Seu resultado, foi o incremento
da produtividade do trabalho, a incorporação de novos

cultivos e as transformações nas relações de trabalho.

Se essas mudanças dizem respeito, até certo ponto, ao
que ocorreu em São Paulo e outros estados do Centro-

Sul, o mesmo não vale para a grande parte do país, que

permanece ainda com padrões extremamente arcaicos do
ponto de vista agrário. Deve-se notar que uma reforma

agrária constitui pressuposto para o processo de

industrialização, como o atestam o pioneirismo inglês,
bem como os demais países da Europa e da América do

Norte. Do contrário, inviabiliza-se o crescimento

equilibrado das cidades em função de deslocamento do
campo para as mesmas, sem condições de se atender às

demandas por emprego, condições de moradia,

saneamento etc. Por outro lado, sem a criação de um
considerável mercado interno, não se pode pensar numa

indústria moderna ou produção em larga escala, como o

exigem muitas das indústrias mais dinâmicas e modernas
do ponto de vista tecnológico. Estas são, por sua vez,

em grande medida, frutos dos novos conhecimentos

científicos, como as indústrias químicas e elétricas no

século XIX ou a eletrônica no século XX.
A partir, portanto, das duas últimas décadas do século

XIX a ciência assume um papel importante no setor

industrial, o que levou à caracterização desse período
como de revolução técnico-científica. É o momento

decisivo, portanto, do processo de desenvolvimento da

produção em bases modernas, da transformação do
capitalismo concorrencial para monopolista, com a

constituição de grandes trustes e cartéis e conseqüente

internacionalização do capital, divisão internacional do
trabalho, imperialismo e início da chamada gerência

científica (taylorismo) na indústria, como também na

administração da produção. A ciência tornou-se hoje,
assim, uma das forças produtivas do capitalismo. No

Tabela 1: Distribuição da População Economicamente Ativa

(Distribuição Percentual)

                                          1920 1940 1950 1964

Setor Primário   70     64     60     53

Setor Secundário   14     10     14     13

Setor Terciário   16     16     26     34

Total 100   100   100    100
Fonte: Villela, apud Baer, 1979, p.299.
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Brasil, contudo, houve pouca ou quase nenhuma

aplicação sistemática da ciência e da pesquisa às

indústrias, exceto em momentos esporádicos e
descontínuos, como nos esforços de guerra. É claro que

havia, desde fins do século XIX, a pesquisa tecnológica

realizada nas escolas politécnicas de São Paulo e Rio de
Janeiro, bem como nos diversos institutos de pesquisa

criados a partir de então.

As ciências ensinadas nas universidades criadas na
década de 1930 - e de acordo com aqueles que

propuseram sua criação -, não tinham por objetivo a

interação com o setor produtivo industrial, mas visavam
à formação de uma camada que atuasse nas áreas

administrativa, política e educacional. E, posteriormente,

as indústrias maiores e mais dinâmicas que aqui se
instalaram foram as multinacionais, sobretudo norte-

americanas que, via de regra, não desenvolvem pesquisas

em suas filiais, mas nas matrizes nos seus países de
origem. Além disso, a investida norte-americana se dá

também no campo da cultura (MORA, 1988) e ensino,

quando enviam técnicos para o Brasil a fim de estudar as
possibilidades de desenvolvimento industrial do país e

do ensino técnico industrial. Tal foi o objetivo da missão

Cooke (1942), Comissão Brasileira-Americana de
Educação Industrial (CBAEI), também chamada

Comissão Mista (1946), missão ABINC (1948), bem como

os acordos MEC-USAID, a partir da década de 1950.
Nenhum fator, mesmo a tecnologia, pode ser considerado

isoladamente dos outros. Ao expandir-se as

multinacionais, com suas tecnologias correspondentes,
expande-se também a ideologia norte-americana nos

demais setores da cultura, do hábito ao lazer e à

informação. A presença de empresas estrangeiras foi,
freqüentemente, vista como circunstancial, importante

para o desenvolvimento industrial brasileiro, até que

seriam absorvidas com o tempo pelas empresas nacionais
e o país se tornaria independente e autônomo. No

entanto, a dependência permanece e não são as empresas

nacionais que absorvem as estrangeiras, como se
imaginou, mas o contrário. E essa dependência não

constitui uma etapa necessária do desenvolvimento nem

a garantia de que será necessariamente superada. Assim
como “deixar o bolo crescer” não significa,

necessariamente, que será dividido com um número maior

da população.
Diferentemente do desenvolvimento industrial de países

europeus ou dos EUA no século XIX (num sistema de

capitalismo concorrencial), a indústria se desenvolve no
Brasil dentro de um capitalismo monopolista, em que

grandes trustes detêm o monopólio e a concentração de

atividades econômicas dos setores mais dinâmicos da

economia. Para sobreviverem têm que estar em expansão

constante, o que dificulta a competição por parte de um

país que, em termos industriais, entrou “tardiamente” na
corrida. A questão aqui é se a modernização significa

correr cada vez mais para alcançar os países que estão

na frente (e se é possível!) ou mudar os rumos da corrida.
Por outro lado, a Inglaterra, que saiu na frente na corrida

industrial no século XVIII, já foi ultrapassada por outros

países da Europa no século XIX, assim como estes pelos
Estados Unidos e Japão no século XX.

Pode-se dizer que diferentes países estão em diferentes

“estágios” de modernização, para o que conta o grau de
sua industrialização, nível tecnológico, condições

econômicas, sociais, culturais etc., como veremos. Assim

a concebe também Prado Jr. (1980, p.329), que alerta para
o obsoletismo industrial brasileiro, devido ao risco da

ausência de inovação tecnológica, para o que se necessita

de permanente trabalho de pesquisa:

Transformar-se e progredir continuamente, ou então

perecer, é esta a única alternativa que se apresenta. Daí a

importância que significa a pesquisa científica destinada a

traduzir  permanentemente em aperfeiçoamentos técnicos

e aplicá-los praticamente em modificações do processo

industrial, os rápidos e ininterruptos progressos da ciência

que se vêm verificando em nossos dias num ritmo cada vez

mais acentuado. A continuidade, a mesma permanência da

indústria moderna depende essencialmente e estritamente

desse trabalho paralelo e permanente de pesquisa.

Quanto ao aspecto social, a industrialização por

substituição de importações (1930-64) atendia à demanda

daquela parcela que também, de certa forma, era suprida
e se beneficiava das importações que atendiam às

necessidades, como afirma Prado Jr., quase suntuárias

de minoria da população. Em outros termos é também o
que aponta Furtado (1974, p.95-96):

[...] a difusão mundial do progresso técnico e os decorrentes

incrementos da produtividade não tendem a liquidar o

‘subdesenvolvimento’[...] a política de ‘desenvolvimento’

orientada para satisfazer os altos níveis de consumo de

uma pequena minoria da população, tal como a executada

no Brasil, tende a agravar as desigualdades sociais e a elevar

o custo social de um sistema econômico.

Em que extensão e grau, quantitativa e qualitativamente,

se deram os processos de modernização no Brasil e a
quem beneficiaram no seu conjunto? O progresso
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econômico, o desenvolvimento e a modernização

associados ao fim do Império, por exemplo, valeram

sobretudo para as elites cafeicultoras do oeste paulista,
assim como o processo de industrialização beneficiou

muito mais a algumas parcelas urbanas  de algumas

cidades do que à população como um todo, incluindo a
rural.

Na esteira da historiografia européia, alguns autores

buscaram identificar, na década de 1930, a nossa
revolução burguesa e até mesmo uma revolução

industrial. Por algumas das razões que já apontamos, é

difícil sustentar tal analogia. Na verdade, como afirma
Landes (1994, p.17), “[...]as nações do Terceiro Mundo

ainda estão por efetivar sua revolução industrial, e o

fosso entre elas e os países economicamente avançados,
em termos de riqueza e padrão de vida, ampliou-se a

ponto de se tornar um escândalo e um perigo. Essa

disparidade foi agravada pelo caráter parcial de sua
modernização”. Em outras palavras, é o que também diz

Furtado (1973, p.11) sobre esse caráter parcial da

modernização dos países subdesenvolvidos:

A história do subdesenvolvimento consiste

fundamentalmente, no desdobramento desse modelo de

economia em que o progresso tecnológico serviu muito

mais para modernizar os hábitos do consumo do que para

transformar os processos produtivos [...]. A verdade é que

o processo de modernização, isto é, a assimilação do

progresso tecnológico nos padrões de consumo já alcançou

elevado nível - pelo menos no que respeita a uma minoria

da população - e continua a avançar rapidamente.

Um dos agentes principais nesse processo de
modernização no Brasil foi o Estado que, a partir da

década de 1930, assume o papel de regulador da

economia. Conforme Mendonça (1988, p.22), “[...] coube
ao Estado a tarefa de executar a modernização da

economia”.

Se sob o aspecto político houve o que se chamou de
“modernização conservadora” - na medida em que não

houve uma revolução burguesa, mas uma cisão das

próprias oligarquias agrárias dominantes na República
Velha, apenas redefinindo relações de poder sem

transformações em sua estrutura -, do ponto de vista da

economia pode ser aplicada também a caracterização
acima devendo, contudo, “ser privilegiada a vertente da

mudança, no lugar daquela da continuidade”, por causa

da elevação e diversificação da produção industrial
(MENDONÇA, 1988, p.22). Isso em função da crescente

intervenção do Estado na economia, que se torna mais

ampla e intensiva a partir do Estado Novo (1937-45).

Assim, a iniciativa estatal possibilitou a industrialização

em setores fundamentais, como infraestrutura de
transportes, siderurgia, mineração, química, energia etc.,

criando, por exemplo, a Fábrica Nacional de Motores

(1940), a Companhia Siderúrgica Nacional (1941),
Companhia Vale do Rio Doce (1942), a Companhia

Nacional de Alcalis (1943), a Companhia Hidrelétrica do

São Francisco (1945) etc. Visando à formação de mão-
de-obra qualificada para a indústria são criados, também

nessa década, o SENAI e o SESI, ambos em 1942.

Importante ainda para a indústria foi a criação de
associações profissionais, como ABM (Associação

Brasileira de Metais), a ABNT (Associação Brasileira de

Normas Técnicas, 1940), a ABMS (Associação Brasileira
de Mecânica dos Solos) etc.

O governo Dutra, em termos de industrialização,

representou uma certa descontinuidade no período de
que nos ocupamos, apresentando um avanço lento e

moderado, a despeito de relativo crescimento,

diversificação e modernização do setor, conforme Draibe
(1985, p.250):

Vimos que não se tratava, aí, de um retrocesso: não
apenas houve crescimento de diversificação

industrial (modernização e atualização da

maquinária e equipamentos, especialmente nos
setores de bens duráveis), como o Plano Salte

pretendeu aumentar os investimentos em infra-

estrutura; houve até mesmo um intento de melhorar
as finanças públicas e ordenar o sistema bancário.

É inegável, porém, que não estava em seu horizonte

uma transformação radical da estrutura econômica.

A década de 1950 assiste à atuação do Estado como

empreendedor e empresário, participando de forma ainda
mais efetiva no processo de industrialização. Na

siderurgia são constituídas, entre outras, a USIMINAS

e a COSIPA e criados o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico (BNDE) em 1952 (a partir

de 1982 passa a ser designado Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES), a
Petrobrás (1953) etc. Nessa época passa-se também à

construção de grandes hidrelétricas para atender à

demanda crescente por energia nas residências e
indústrias nos centros urbanos. Quanto ao papel do

BNDE, afirma Soares (1991, p.26): “[...]criado com o

objetivo principal de financiar o crescimento da infra-
estrutura do país e promover sua modernização, o Banco

Nacional de Desenvolvimento Econômico teve também,
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desde o início, a atribuição de fomentar a indústria pesada

e certos setores agrícolas”.

O petróleo é o caso de maior sucesso da iniciativa
empresarial estatal, cujo monopólio foi conseguido

através de luta e forte oposição pública à ação dos trustes

norte-americanos, principalmente da Standard Oil
Company. Os interesses nacionais foram, então,

vitoriosos com a criação da Petrobrás, que é uma das

maiores empresas no Brasil, mesmo entre as estrangeiras
aqui estabelecidas, responsável por mais da metade da

produção e consumo nacional. Deve-se ressaltar que

nesse caso também a iniciativa estatal sofreu oposições
e combates por parte de setores privados, principalmente

ligados aos interesses estrangeiros.

O atendimento à demanda por energia elétrica, inclusive
para garantir a continuidade do processo de

industrialização, foi viabilizado pela constituição, em 1954,

do Plano Nacional de Eletrificação e do Fundo Federal
de Eletrificação, bem como a criação da Eletrobrás em

1962 (empresa estatal de eletricidade). Tornou-se

possível, dessa forma, o planejamento de conjunto desse
setor para atender ao suprimento de energia. Deve-se

ressaltar que “a penetração do Estado no setor de energia

elétrica – desde o Estado Novo até o Plano de Metas –
foi marcada pela entrada exclusivamente no setor de

geração de energia, reservando-se a distribuição aos

concessionários privados”. (DRAIBE, 1985, p.152)
Ao exacerbamento do caráter nacionalista quando do

retorno de Vargas ao poder em 1951, sucedeu a opção de

Juscelino Kubitschek pela internacionalização da
economia, abrindo-a ao capital estrangeiro, através de

empréstimos e investimentos diretos, sobretudo no setor

de bens de consumo duráveis. Mas, como assinala
Mendonça (1988, p.50 e segs.),

A demanda derivada de multinacionais aqui instaladas

estimulou o surgimento ou a modernização das indústrias

nacionais, as quais constituíram - mesmo as pequenas e

médias - um cinturão de empresas fornecedoras daquilo que

o núcleo dinâmico necessitava, como foi particularmente

evidente nos ramos metal-mecânicos ligados às grandes

fábricas de automóveis. A impetuosidade com que se instalou

o setor de bens de consumo duráveis incentivou, igualmente,

a ampliação dos investimentos estatais em infra-estrutura,

irradiando sues efeitos de encadeamento sobre toda a

estrutura industrial.

Assim também é que o Plano de Metas voltou-se para os
setores-chave da economia, ou seja, energia, transportes,

alimentação e indústrias de base, buscando consolidar

o predomínio dos ramos modernos da indústria

(metalúrgico, metal-mecânico, de material elétrico,
transportes e comunicações). Além disso, o

desenvolvimento de diversos setores industriais como

rodoviário, petrolífero etc., que tiveram enorme
incremento com o Plano de Metas, estavam ligados

estreitamente à “implantação da indústria automobilística,

o ‘carro-chefe’ do novo padrão de acumulação”5. Em
contrapartida, não se deu a devida atenção aos ramos

tradicionais (têxteis, calçados, alimentos). Os setores da

agricultura e educação foram, particularmente,
negligenciados.

A presença do Estado foi predominante até início dos

anos 1990 em setores como da indústria aeronáutica,
bélica, telecomunicações, ferrovias e outros já

mencionados6. As multinacionais, por sua vez, atuam

também em setores fundamentais da economia brasileira,
principalmente nos bens de consumo duráveis, como

automobilístico, eletroeletrônico, material de

comunicações, informática, além de medicamentos,
medicinas de grupo etc., alguns destes estabelecidos

mais recentemente.

A despeito de alguns obstáculos que ainda enfrentam
nas suas áreas de atuação, do ponto de vista tecnológico,

“dentro do quadro relativo de atraso tecnológico do

Brasil, as mais importantes empresas produtivas estatais
chegaram a ocupar uma posição de destaque na pesquisa

e formação de quadros de especialistas, como ocorreu

com a Petrobrás, a Companhia Vale do Rio Doce, a
COSIPA, a USIMINAS, a CNS, Eletrobrás e a Telebrás”7

(SOARES, 1991, p.47). Por outro lado, alguns

desenvolvimentos técnicos foram possibilitados a partir
das atividades industriais.

A modernização foi sempre vista, sobretudo por parte

dos governos brasileiros, sob o aspecto material, do
capital fixo ou físico (máquinas, industrias, tecnologia,

obras, urbanização etc.) não se considerando

devidamente o papel e a importância do “capital
humano”, cujo desenvolvimento implicaria priorizar – não

apenas retoricamente, como de costume – as áreas de

educação, saúde, saneamento, pesquisa etc.
Ainda hoje continua havendo uma acentuada valorização

do econômico e do imediato, em detrimento de uma análise

mais consistente da nossa história e, consequentemente,
da elaboração de projetos também consistentes visando

ao futuro. Nesse sentido, os surtos modernizadores

mostrados por Faoro, além de serem parciais, tendem a
gerar descontinuidades e inviabilizar, por isso, a entrada

do país, conforme o mesmo Faoro, na modernidade.
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NOTAS

1. Em entrevista inédita de 27 de Janeiro de 1993 e

publicada pela Folha de S. Paulo em  19/09/96, o ex-
presidente Ernesto Geisel (1974-79), perguntado sobre o

que achava da discussão sobre a “modernidade” para o

país, respondeu: “É uma tolice. Pegar um país como o
nosso e tratá-lo como os Estados Unidos, Inglaterra,

França, Alemanha etc, é uma estupidez. Esses países

não têm que fazer maiores investimentos em infra-
estrutura. Tudo está feito. No Brasil está tudo por fazer[...]

Botar modernidade aqui é uma estupidez”.

2. Para a nossa discussão interessa, particularmente, o
capítulo II desta obra, do qual fizemos as citações aqui e

cujo título é “A Ideologia da Modernização”. Na nota 8

na mesma página, Oliven cita Nikomorow, que menciona
uma variedade de exemplos do etnocentrismo ocidental

dos teóricos da modernização:  “‘[...]a adoção de

qualquer prática cultural ocidental, a importação de
qualquer bens materiais ocidentais constitui

modernização [...].  A ocidentalização é um tipo

predominante de modernização no século XX’ (Riggs, F.
‘The Theory of Developing Politics’, in World Politics,

vol. 16, p.61). ‘Historicamente, modernização é um

processo de mudança para os tipos de mudanças sociais,
econômicos e políticos que se desenvolveram na Europa

ocidental e América do Norte entre os séculos XVII e

XIX, espalhando-se, então, por outros países europeus
e, nos séculos XIX e XX, pelos continentes sul-

americano, asiático e africano’. (Eisenstadt, S. N.

Modernization, Protest and Change, Englewood-Cliffs.
N.J. Prentice-Hall, 1996, p.1). ‘Chamarei um sistema de

modernizado na medida em que ele se aproxima do tipo

do sistema existente nas modernas sociedades ocidentais,
tomando bem arbitrariamente os Estados Unidos como

extremo até agora alcançado neste sentido’. (Levy Jr.,

Marion. ‘Some Social Obstacles[...]’, p. 449). ‘A América
do Norte representa o mais avançado tipo de moderna

sociedade industrial - não, é claro, no sentido de

superioridade moral, mas no sentido de que as forças da
modernização foram mais longe aqui. A América do Norte

se tornou um laboratório para o futuro de nosso planeta

[...]’ (Berger, B. Societies in Change. Basic Books Inc.,
1971, p. 286). ‘[...] A Sociedade americana apresentou ao

mundo seu mais desenvolvido modelo de modernidade

[...]’ (Lerner, Daniel. The Passing of Traditional Society.
Free Press, 1964, p, 82). Para outros exemplos ver

Nikomorow, Grazyna. ‘A Critique of the Modernization

Paradigm’, in The Human Factor, vol, 12, nn. 2 e 3, 1974”.
3. Essas transposições mecânicas e exageradas

ocorreriam também com relação à música nas décadas de

1920 e 1930, mostrando uma acentuada “paixão pela

máquina”, que Moraes indica a partir do título de várias

obras de diversos compositores, como por exemplo:
1920 - O Aeroplano, obra orquestral de Emerson

Whothorne; Máquinas Agrícolas, para canto e sete

instrumentos, de Darius Milhaud.
1923 - Sonata do Aeroplano, Mecanismos e Morte da

Máquina, de George Antheil.

1925 - Energia, para nove instrumentos, de Carlos Chávez.
1927 - Ballet Mécanique, de George Antheil; Fundição

de Aço, de Alexandre Mossolov; O Passo de Aço, de

Sergei Prokofiev.
1928 - Ônibus, balé de Emil Burian; Barulhos de

Aeroplano, de Michel Brusselmans.

1932 - Sinfonia Técnica, de Eugen Zádor (com os
movimentos: “A Ponte”, “Filhos do Telégrafo”,

“Turbina” e “A Fábrica”); Cavalo-Vapor, de Carlos

Chávez.
1933 - Evolução dos Aeroplanos, de Heitor Villa-Lobos.

1937 - O Romance do Robô, ópera de Frederick Hart;

Mecano, balé de Joan José de Castro; Música Mecânica,
obra de câmara de Arthur Cohn (cf. MORAES, 1983, p.

37).

4. A esse respeito afirmava o ex-presidente Geisel na
entrevista citada: “Eu acho que o Brasil ainda é um país

fundamentalmente agrícola”.

5. Sobre a política industrial e a organização institucional
entre os anos 1930 e 1980, ver artigo de Suzigan (1996)

sobre Experiência histórica de política industrial no

Brasil.
6. Para uma visão mais detalhada do desenvolvimento

dos vários setores  no Brasil, da Colônia aos dias atuais,

ver: Motoyama (1994), Tecnologia e Industrialização
no Brasil: Uma Perspectiva Histórica e Vargas (1994),

História da Técnica e da Tecnologia no Brasil.

7. A intervenção estatal, quanto a várias dessas empresas
a partir dos anos 1990, deu-se no sentido de sua

desregulamentação ou privatização. Das mencionadas,

só a Petrobrás não foi ainda privatizada.
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INTRODUÇÃO

É crescente a busca no meio cartográfico, pelo
estabelecimento de uma metodologia mais específica para

a representação cartográfica ambiental. A análise da

cartografia brasileira produzida nos últimos anos, têm
revelado esta preocupação (ARCHELA, R. et al, 2002). O

desenvolvimento de novas tecnologias, principalmente

as que se referem ao sensoriamento remoto e aos
sistemas de informação geográfica, vêm contribuindo

para uma exploração intensiva de dados ambientais e

elaboração de novos mapas.
Basicamente, são dois os fatores que influenciaram

o desenvolvimento da cartografia na segunda metade

do século XX:  a ampliação de relações com as ciências
naturais e sociais que possibilitou a busca de um método

cartográfico de investigação e elaboração conjunta de

diferentes áreas do conhecimento, relacionadas a
cartografia temática e a utilização dos avanços

tecnológicos.

A partir da implantação do Programa
Intergovernamental sobre o Homem e a Biosfera (MAB),

lançado pela UNESCO em 1970, com o objetivo de

desenvolver uma base racional para o uso e conservação
dos recursos da biosfera e para a melhoria das relações

entre o homem e o ambiente, verificamos tanto a

participação das ciências naturais quanto sociais,
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RESUMO
Abordagem metodológica para cartografia ambiental, destacando a proposta de Legenda para Cartografia Aplicada à

Dinâmica do Meio Ambiente de A. Journaux (1985) e exemplos de utilização desta metodologia no Brasil.
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Abordagem Metodológica para Cartografia Ambiental

tentando propor uma cartografia que aborde os

elementos essenciais do ambiente e da ação humana.
O meio ambiente  pode ser compreendido como o

produto das relações entre os processos físicos,

químicos e biológicos, que constituem o espaço em que
vivemos. As interferências no meio ambiente  causadas

pelos processos antropo-sociais têm provocado a sua

degradação com efeitos inconvenientes ao homem. A
Geografia enquanto ciência preocupada em estudar os

processos sociais e  suas relações com a natureza, vem

produzindo pesquisas de múltiplos enfoques, voltadas
ao meio ambiente. Para representar a  dinâmica do meio

ambiente é importante que se busque uma cartografia

que incorpore todas as relações existentes entre os
elementos naturais e sociais, como um instrumento capaz

de revelar o conteúdo da informação mobilizada de forma

abrangente, esclarecedora e crítica.
Embora se possa considerar nas diferentes

propostas metodológicas para o desenvolvimento da

cartografia ambiental que os mapas analíticos  abordam
todos os componentes ambientais de forma integrada,

são os mapas de síntese que tem maior consonância

com a cartografia ambiental. Na realidade, o mapa de
síntese é a fusão de mapas analíticos em conjuntos

espaciais característicos,  que dão a dinâmica necessária

à cartografia ambiental,  permitindo a compreensão e a

1 Projeto de Pesquisa CPG/UEL 6243/2001. Portal de Cartografia.  www.uel.br/projetos/cartografia
*    Profa. Adjunto do Departamento de Geociências, CCE, UEL  E-mail:roarchela@uel.br
**    Prof. Assistente no de Departamento de Geociências -CCE, - UEL.  E-mail:archela@uel.br
***   Prof. Associado do Departamento de Geociências -CCE - UEL. Coordenador do Grupo de Pesquisa IMAP – Imagens

e Paisagens. E- mail: onbarros@uel.br
**** Profa. Dra. do Departamento de Geociências -  Universidade Estadual de Maringá. E-mail: sec-dge@uem.br
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visualização da dinâmica do meio ambiente.

A proposta metodológica para a cartografia

ambiental, que detalharemos a seguir, têm por objetivo
contribuir para as discussões sobre as representações

cartográficas. Na seqüência, discutiremos exemplos da

utilização desta metodologia  no Brasil.
Os primeiros trabalhos relacionados a essa

proposta metodológica foram desenvolvidos no

Laboratório de Geomorfologia do Centre Nationale de
Recherches Scientifiques em Caen, na França, sob a

coordenação do prof. André Journaux. Esses

documentos cartográficos, elaborados em escalas
1:50.000, permitiram localizar, com precisão,  fenômenos

físicos, humanos e econômicos e estabelecer as relações

existentes entre eles;  possibilitando, desta forma,
conduzir as decisões de planejamento territorial.

A metodologia  desenvolvida  através da

experiência na elaboração de cartas de uso do solo, em
escala 1:50.000, possibilitou o estabelecimento das bases

para uma representação cartográfica sintética da estrutura

e da dinâmica do meio natural e antrópico, a qual permite
uma apreciação global do meio ambiente, assim como

das inter-relações entre os elementos: ar, água e solo,

seus níveis de degradação e, ainda, as etapas de trabalho
para sua recuperação. A importância dessa pesquisa foi

de tal ordem que a Comissão Nacional de Cartografia do

Meio Ambiente e de Sua Dinâmica, do Comitê Nacional
Francês de Geografia, adotou a legenda criada pela equipe

de Caen, como modelo padrão para todas as regiões da

França. As cartas, elaboradas a partir da metodologia
citada, passaram a ser utilizadas intensamente pelos

orgãos do governo francês, nos trabalhos de

planejamento de uso e ocupação do espaço.

A  PROPOSTA METODOLÓGICA DE ANDRÉ

JOURNAUX  PARA A CARTOGRAFIA AMBIENTAL

Journaux (1985), apresenta uma classificação

metodológica para as cartas que tratam da temática
ambiental desde a análise relativamente simples dos

fenômenos  até a síntese mais complexa, e classifica os

mapas em três níveis: cartas de análise, cartas de sistemas
e cartas de síntese.

As Cartas de Análise tem por objetivo cartografar

elementos ou processos simples . Por elementos podem
ser consideradas as coberturas superficiais, as formações

geológicas, as distribuições fitológicas, os espaços

agrícolas, tipos de construções urbanas, densidades
populacionais, rejeitos e poluições do ar, da água etc.

Exemplo: a carta de cobertura superficial representa,

através de cores, a cobertura sobre o substrato na qual

repousa. A gradação de  cores traduz a espessura da

mesma, e sua identificação é feita através de símbologia

convencional. Por processos  podem ser consideradas
as cartas geomorfológicas, as de utilização do solo, de

degradação do ambiente etc. Exemplo: a carta

geomorfológica representa, através de cores, os
processos morfo-climáticos que incidiram na elaboração

das formas atuais.

As Cartas de Sistemas   tem por objetivo
cartografar  as associações de elementos ou de

processos, para definir sistemas ou obter cartas de

aptidão. Para isto são reconhecidos os elementos ou os
processos importantes para o caso em estudo. Por

sistemas  são consideradas as cartas de sistemas

agrários; cartas ecológicas, que permitem  visualizar a
degradação do meio ambiente etc. Exemplo: a carta de

vulnerabilidade do solo à erosão que estabelece as

relações existentes entre as espessuras das coberturas
superficiais e seu grau de permeabilidade; ocupação do

solo atual e passado; e as manifestações de erosão. Neste

caso, o cerne da questão é a amplitude e as causas das
degradações. Pode-se corrigir ou adotar medidas de

prevenção, modificando-se um dos dados do problema,

geralmente a ocupação atual do solo ou as técnicas
agrícolas. Por cartas de aptidão podem ser entendidas as

cartas geotécnicas, as cartas de riscos naturais

(deslizamentos, avalanches, inundações etc), cartas de
planejamento etc.

As  Cartas de Síntese são as cartas de

sensibilização aos problemas ambientais, destinadas não
somente à conscientização do estado e da dinâmica

ambiental, mas para subsidiar as ações e decisões no

planejamento territorial. A carta do meio ambiente e sua
dinâmica  pode ser elaborada na forma digital ou

analógica, porém deve levar em conta os elementos

naturais - água, ar e solo, e a ação antrópica – passada e
presente. Através da superposição e justaposição da

representação dos dados do ambiente, da degradação,

da poluição e dos trabalhos de defesa e melhorias, pode-
se detectar entraves colocados pelo ambiente e a

tendência de evolução de seus componentes. Obtém-

se, assim, uma cartografia prospectiva, aplicável ao
planejamento.

Journaux (1985),  ressalta a conveniência de se

adotar uma precisão nos parâmetros da cartografia
ambiental, pois o grande número de elementos existentes

nos mapas especializados dificultam a comparação das

informações apresentadas num só documento. Sua
legenda apresenta duas categorias de signos: os dados

do meio ambiente, que corresponde aos dados
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Fonte: Journaux, 1985

Figura 1 : Legenda para Cartografia Aplicada à Dinâmica do Meio Ambiente : dados do meio ambiente
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Figura 1 : Legenda para Cartografia Aplicada à Dinâmica do Meio Ambiente : dados do meio ambiente

Fonte: Journaux, 1985
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relativamente estáveis (Figura 1), e a dinâmica do meio

ambiente, que exprime a dinâmica de fenômenos de

evolução rápida (Figura 2).
A) DADOS DO MEIO AMBIENTE

Para representar os elementos naturais - ar, água e

solo, utilizam-se as cores - cinza, azul, branco, laranja,
marrom, verde-escuro e  verde-claro, da seguinte forma:

1. Toponímia e topografia: (cinza)
Os signos utilizados são os convencionais (cotas

de altitude, curvas de nível etc.).

2. Hidrografia e Hidrologia (azul)
Domínio fluvial, lacustre e domínio marítimo (tipos

de cotas, acumulação, curvas batimétricas etc).

3. Ar (branco)
Certos elementos climáticos correspondem à

estações precisas e são representados no mapa por

figuras brancas (notadamente os ventos). Os diagramas
e croquis são apresentados nos comentários que

acompanham os mapas.

4. Espaços construídos (laranja)
Os tipos de habitações e sua evolução são

representados por traços paralelos estreitos para

habitações contínuas e de grandes conjuntos, e por
pontilhados para habitações descontínuas; as zonas

industriais são representadas por uma trama em tabuleiro.

Os  espaços em construção, ou planejados, são
representados por outro símbolo, de mesma cor. As

habitações isoladas são representadas separadamente,

utilizando a mesma base laranja. Pode-se distinguir os
estabelecimentos industriais importantes ou

secundários. São representados em zonas industriais,

por tipo de poluição (com especificação diferente para
poluição da água, do ar e trabalhos de defesa e

melhoramento do meio ambiente).

5. Espaços  Cultivados (marron)
As diferentes culturas são representadas por tramas

finas.

6. Espaços verdes (verde claro e verde escuro)
As formações vegetais são representadas por tons

claros para antes da data de referência e escuro para

depois desta data, permitindo comparar o sentido da
evolução do claro para o escuro.

B) DINÂMICA DO MEIO AMBIENTE –

DEGRADAÇÕES E DEFESA
Para representar a dinâmica do meio ambiente

utilizam-se  vermelho, lilás e roxo. Esta parte da legenda

é reservada para os fenômenos de modificação e de
degradação do meio ambiente (solo, ar e água). Uma quarta

cor (preto), representa os trabalhos de proteção.

7. Degradação do solo (vermelho)

Apresenta as modificações e degradações naturais

(fertilizantes, erosão de margens, inundações,
deslizamentos, desabamentos etc.); e as degradações

provocadas pelo homem (depósitos de lixo,  pedreiras,

cascalhos, corredores de alta tensão, habitações
provisórias etc). As modificações e degradações naturais

aceleradas pelo homem se distinguem das degradações

naturais pelo símbolo específico, porém de mesma cor. O
julgamento de valor, quanto à degradação do meio

ambiente, não deve ser o objetivo do autor do mapa.

Este deve assinalar todas as modificações da paisagem
natural. As exceções deverão ser justificadas no texto

que acompanha o mapa.

8. Poluição das águas (lilás)
Indica as formas de poluição dos cursos d’água e

o grau de poluição nos rios e canais públicos. Conforme

as normas oficiais do país em questão pode-se
eventualmente adotar outros critérios (justificados no

texto que acompanha o mapa). As fontes de poluição

das águas também são cartografadas: usinas, pedreiras,
afluentes nas cidades, resíduos, pesticidas etc.

9. Poluição do ar (roxo)

As formas de poluição do ar são representados
por setores mais ou menos amplos e orientados segundo

a direção do vento. Entre os agentes poluidores

encontram-se as poeiras, pós, fumaças, poluições
químicas, odores e barulhos (embora o barulho não seja

um poluente do ar, o mesmo é direcionado por correntes

de ar). Na mesma cor estão indicadas as fontes de
poluição do ar: industrias, depósitos de lixo,

concentrações urbanas, meios de transporte etc.

10. Trabalhos de proteção e melhoria do Meio
Ambiente (preto)

Nesta cor, podemos cartografar os trabalhos que

tem por meta a luta contra as degradações do solo, da
água e do ar, de origem natural ou provocada pelo

homem. Os símbolos utilizados são os mesmos

apresentados anteriormente, porém aparecem na cor
preta. Enfim, os sinais pontuais e seus limites definem as

áreas de proteção dos espaços naturais ou parques, e

mesmo as áreas sensíveis, de interesse turístico, ou
científicas de grande interesse.

A Carta do Meio Ambiente e de sua Dinâmica deve

vir acompanhada de um texto explicativo, retomando as
rubricas da legenda. O texto justifica a escolha dos

critérios utilizados; bem como a explicação dos sinais

novos ou as combinações de tramas, quando estas estão
diferentes da legenda geral. Recomenda-se a manutenção

da simbologia e das cores fundamentais, a fim de facilitar
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a leitura e comparação de todos mapas. Finalmente,

sugere-se acrescentar novas cores,  se houver

necessidade, devido à presença de  novos fenômenos.

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DA

METODOLOGIA NO BRASIL

Carta do Meio Ambiente e sua Dinâmica da Baixada

Santista

A legenda (Figuras 1 e 2) foi  adaptada às condições

do Estado de São Paulo, e serviu de base para a
elaboração da Carta do Meio Ambiente  e de sua Dinâmica

da Baixada Santista, realizada pela Companhia de

Tecnologia e Saneamento Ambiental - CETESB, em 1985,
sob a coordenação do professor André Journaux.

Nos anos 1980, foi atribuída à CETESB, como órgão
da Administração Pública,  a competência do

gerenciamento de grande parte dos problemas

ambientais do Estado de São Paulo. Para a consecução
de um objetivo de tamanha importância foi necessário

um conhecimento aprofundado do meio ambiente, em

todos os seus aspectos e interações, das ações
antrópicas e de seus efeitos no tempo e no espaço. Como

a CETESB dispunha de um considerável acervo de

dados, resultado de estudos e pesquisas setoriais, iniciou
trabalhos objetivando um diagnóstico global e integrado

das condições ambientais do Estado de São Paulo. Assim,

como um trabalho piloto, elaborou a Carta do Meio
Ambiente e de sua Dinâmica da Baixada Santista, um

documento cartográfico que representa, através de cores

e símbolos, os elementos físicos e antrópicos do meio,
qualificados quanto à seu nível de degradação e em sua

dinâmica, no tempo e no espaço.

Elementos do Meio Ambiente : relevo, água,

condições climáticas, espaços construídos, espaços

cultivados e espaços verdes:
1. Toponímia e topografia (cinza)

Fornece as informações básicas para a identificação

dos diferentes compartimentos topográficos da região
da Baixada Santista, bem como as principais referências

toponímicas dos elementos cartografados.

2. Hidrografia e hidrologia (azul)
Fornece informações adicionais àquelas

normalmente encontradas nas cartas topográficas de

base, sobre as principais características do domínio das
águas continentais e marítimas, realçando os aspectos

próprios de cada uma. Essas informações expressas em

convenções cartográficas específicas permitem

correlações importantes com o regime pluvial e com a

evolução geomorfológica dos diferentes compartimentos
topográficos do continente e da costa; bem como com a

dinâmica dos processos de transporte hídrico dos

poluentes industriais e urbanos.
3. Condições climáticas (branco)

Caracteriza o clima da região, visando identificar a

correlação de seus elementos com as condições do meio
ambiente e as degradações antrópicas.

4. Espaços construídos (laranja)

Representa a dinâmica da ocupação da Baixada
Santista, expressa na evolução dos espaços construídos,

visando, dessa forma, gerar insumos para a compreensão

dos problemas urbanos e ambientais da região.
5. Espaços cultivados (marrom)

Representa as áreas cultivadas em sua extensão,

bem como as alterações de seus  limites no tempo, o que
permite a constatação de suas interfaces com o meio

físico e com as demais atividades da região. Além disso,

esta legenda registra também os tipos de culturas
existentes nessas áreas  que, associados aos dados

anteriores, explicam os problemas de abastecimento em

gêneros alimentícios enfrentados pela região,  totalmente
dependente de outros centros do Planalto Paulista.

6. Espaços verdes (verde)

Registra os diferentes tipos de vegetação existentes
na região, assinalando sua importância no contexto global

da dinâmica dos processos naturais.

Dinâmica do Meio Ambiente: registro cartográfico

de elementos indicadores das principais alterações do

meio físico decorrentes, principalmente, da ação antrópica
na região da Baixada Santista: degradações das feições

originais da paisagem, poluição das águas, do ar e do

solo; e de trabalhos de defesa ambiental.

7. Degradações na superfície (vermelho)

Registra as degradações da superfície decorrentes
do impacto das ações antrópicas, as quais vêm criando

situações de destruição total da paisagem original da

região ou desencadeando processos irreversíveis que
conduzem à sua degradação. Vale ressaltar que a

legislação ambiental existente, além de possuir muitas

lacunas importantes, não vem sendo respeitada,
principalmente pela deficiência do sistema de fiscalização,

a cargo dos órgãos competentes, esses últimos carentes

de condições materiais e financeiras para levar a cabo
uma ação efetiva de controle da qualidade do meio.
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8. Poluição das águas (lilás)

Identifica, classifica e localiza as principais fontes

poluidoras; bem como avalia a situação e formas de
poluição dos recursos hídricos continentais, estuarianos

e marinhos da região.

9. Poluição do ar (roxo)

Apresenta a distribuição espacial das fontes de

poluição do ar, qualificadas segundo o potencial poluidor,
e analisa as condições de qualidade do ar, segundo os

parâmetros disponíveis, nos locais de monitoramento

executado pela CETESB.

10. Trabalhos de defesa e melhoria do meio

ambiente (preto)
Os temas anteriores revelam os principais tipos de

agressões cometidos contra o Meio Ambiente, da região

retratada no trabalho, motivados, principalmente, pela
falta de um plano de desenvolvimento regional integrado

e pelo desrespeito à legislação por parte dos diferentes

setores da iniciativa pública e privada.

CARTA DO MEIO AMBIENTE E SUA DINÂMICA NA

REGIÃO DA REPRESA BILLINGS
Esta carta apresenta a  dinâmica de evolução da

ocupação do solo em uma região periférica da metrópole

de São Paulo, para um período de 20 anos (1962 a 1982/
83), representados na Carta do Meio Ambiente e sua

Dinâmica  (Figura 3).

Esta região sofreu um grande impacto de
urbanização através de um crescimento desorganizado e

caótico das zonas residenciais. A carta mostra a expansão

das zonas residenciais substituindo as áreas verdes.  As
condições de vida, em relação à qualidade ambiental,

estavam muito prejudicadas, no período estudado, em

função dos seguintes fatores:

1 -  A região se encontra  às margens da Represa

Billing, que recebe uma parte das águas poluídas de São
Paulo,  através do Rio Pinheiros;

2 – Presença de duas  pedreiras,  em funcionamento,

em  zonas residenciais sem nenhuma instalação para
controle da emissão de poluição e ruídos;

3 – A  represa recebe esgoto, sem tratamento, da

própria região pois não há nenhum sistema de tratamento
das águas utilizadas e estas são despejadas diretamente

ou indiretamente nos canais que desembocam na represa;

4 – Muitos espaços verdes e arborizados foram
substituídos, ou estão em vias de desaparecimento em

função da especulação imobiliária.

A elaboração da Carta do Meio Ambiente e sua

Dinâmica na Região da Represa Billings mostrou que a

utilização dessa metodologia para a elaboração de cartas
ambientais pode representar uma contribuição importante

para a avaliação das condições de vida da população,

como também para avaliação da qualidade ambiental,
como um  instrumento de conscientização. Outros

estudos foram elaborados no Brasil nos anos 1980,

utilizando esta metodologia, sobretudo por instituições
públicas de planejamento, como por exemplo, a Secretaria

de Estado e Tecnologia do Estado de Minas Gerais  de

Meio Ambiente,  Município de Itaúna.
Em Londrina-PR,  foram realizados duas pesquisas

com esta proposta: Bonato (1985) elaborou um

levantamento histórico e mapeamento das zonas de
poluição na área urbana de Londrina; e Amaral (1989) a

carta se síntese da evolução do uso do solo da Bacia do

Córrego Unda – Cambé – PR, utilizando os dados de
1950 e 1980, para a categoria mata natural de 1970 e 1980,

para outras categorias de uso do solo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a visualização de mapas diretamente no

monitor do computador foram abertas inúmeras
possibilidades de uso da cartografia como instrumento

exploratório, uma vez que é possível incorporar  ao mapa

novos elementos, como o som e a cor, revitalizando o
conceito de cartografia como processo de comunicação.

No entanto, é importante não perder de vista a

preocupação com a  abordagem metodológica a ser
adotada em uma cartografia ambiental. É certo que o uso

dos sistemas de informações geográficas viabilizam o

gerenciamento do espaço, possibilitando ao usuário
estabelecer, por exemplo, previsões de impactos

ambientais e planejar medidas eficazes. No entanto, nessa

produção cartográfica, nem sempre verifica-se o cuidado
com o embasamento metodológico, devido às limitações

ou facilidades dos próprios softwares disponíveis para

a produção de cartas ambientais.
Embora a cartografia seja uma técnica amplamente

utilizada no estudo do meio ambiente, percebe-se que

não tem sido dada à cartografia ambiental a mesma
importância que se verifica nas análises ambientais.

Apesar da bibliografia geográfica ainda ser, de certa

forma, deficitária quanto à produção de textos com
abordagem metodológica específica para a cartografia

ambiental, a necessidade de sistematizar conceitos e

técnicas para a representação cartográfica voltada para
a análise ambiental é ressaltada nestes estudos. Por outro

lado, nota-se que, enquanto nas empresas especializadas
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 Figura 3 – Carta do meio ambiente e sua dinâmica na região da Represa Billings

houve significativa evolução tecnológica, na bibliografia

especializada a evolução metodológica, principalmente

nos estudos geográficos, não tem acompanhado o mesmo
ritmo.
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INTRODUÇÃO

O Estado do Paraná, com uma área total de 199.575

km2, apresentava, até o início do século passado, cerca
de 83,4% desta área recoberta por florestas. Atualmente,

a cobertura florestal natural é inferior a 5% e grande parte

desta pertence às florestas da Serra do Mar. (SILVA et al.
apud DIAS et al., 1998)

No norte do Paraná, a ocupação e expansão da

agricultura, principalmente a partir de 1920, ocasionaram
um rápido desmatamento de uma outrora contínua

floresta, processo que fica evidenciado, ao menos nas

últimas décadas, pela observação de imagens obtidas
de satélites e fotografias aéreas. Esta realidade não foi

diferente para o Município de Londrina onde, com a

construção da mancha urbana, a vegetação nativa foi
gradativamente sendo retirada (BARROS, 1998),

restando apenas poucos fragmentos florestais,

localizados em sua maioria fora do perímetro urbano da

cidade.
Pode-se dizer que o desmatamento no norte do

Paraná atingiu até mesmo áreas impróprias à ocupação,

como os fundos de vale, nome dado à topografia que
envolve os cursos d’água. Nestas áreas, as florestas

que margeiam os cursos d’água, conhecidas como

ciliares, ripárias ou ripícolas, praticamente não existem
mais, restando apenas pequenos fragmentos com maior

ou menor grau de perturbação. (DIAS et al., 1998)

As áreas que margeiam os cursos hídricos,
conforme o Código Florestal (BRASIL, 1965), são

consideradas “Áreas de Preservação Permanente” e, pela

lei Federal nº 6.766/79, que dispõe sobre o Parcelamento
do Solo Urbano, consistem em área non aedificandi (de
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15 metros de cada lado).  Conforme a lei federal nº 7.803/

89, deve ser respeitada, ao longo dos rios ou de qualquer

curso d’água desde o seu nível mais alto, uma faixa
marginal com uma largura mínima de 30 metros

(aumentando conforme a largura do corpo d’água).

Em Londrina as leis de parcelamento do solo para
fins urbanos e de uso, ocupação e expansão urbana

(aprovadas em 07/1998) definem as áreas de fundo de

vale como “Áreas Especiais de Fundo de Vale e de
Preservação Ambiental”, devendo ser respeitadas as

áreas ao longo das margens dos corpos d’água, numa

largura mínima de 30 metros de cada lado. Esses locais
teriam como princípio a proteção dos corpos d’água e

destinar-se-iam prioritariamente à formação de parques

contínuos, visando a preservação ambiental e recreação.
A vegetação marginal aos corpos d’água (ripária)

tem recebido nos últimos anos atenção especial sobre

questões relacionadas, dentre outras: a sua importância
para a manutenção do equilíbrio do ecossistema aquático;

as caracterizações quanto à florística e à estrutura; a

estrutura genética de suas populações, ou ainda de
questões referentes à revegetação de áreas ripárias

degradadas. (SOUZA, 1999)

Popularmente mais conhecida como mata ciliar, a
vegetação ripária desenvolve-se ao longo dos rios,

mananciais, reservatórios e demais corpos d’água

(MALAVASI et al., 2000) e está entre os ecossistemas
mais perturbados pela ação antrópica (SILVA et al., 2000).

Funciona como reguladora do fluxo de água, sedimentos

e nutrientes entre os ecossistemas aquático e terrestre e
é essencial para a proteção do solo e dos recursos

hídricos. (SILVA et al., 2000)

Legalmente, a vegetação ripária é parte da Área
de Preservação Permanente, na qual é vedada o corte de

vegetação nativa ou qualquer outra forma de exploração,

definida pelo Código Florestal, lei federal nº 4.771/65;
devendo ser respeitadas as faixas marginais ao longo

das margens dos rios, tendo estas larguras variáveis

dependendo da largura dos corpos d’água (CARVALHO,
2000). Ainda, a Lei de Crimes Ambientais (nº 9.065/98)

considera crime destruir ou danificar floresta considerada

de preservação permanente, mesmo que em formação,
bem como utilizá-la de forma indevida.

A preservação da vegetação ripária é fundamental

para a proteção de córregos e rios, principalmente os
que atravessam as cidades, pois estão sujeitos a um

elevado grau de intervenção antrópica. A devastação

da cobertura vegetal que acompanha os cursos d’água é
uma das principais causas da redução da qualidade da

água. O estudo desta vegetação recebeu um impulso

bastante grande em tempos recentes devido ao estado
crítico das águas correntes e aos altos custos para torná-

las aproveitáveis pelo homem, principalmente em regiões

de maior densidade populacional (SOARES, 2000).

Segundo Zanini (1998) os centros urbanos que se
abastecem da água dos rios protegidos por vegetação

ripária têm o custo de tratamento desta água bastante

reduzido, obtendo-se assim um benefício direto à
sociedade.

Tal vegetação contribui para a estabilização das

margens dos corpos d’água, reduzindo o assoreamento
dos mesmos e auxiliando na manutenção da qualidade

da água. Juntamente com a vegetação localizada em

outras áreas, atua sobre os elementos climáticos (em
microclimas urbanos), contribuindo para o controle da

radiação solar, temperatura e umidade do ar, a velocidade

dos ventos e a ação das chuvas (ZANINI, 1998), além de
reduzir a propagação de ruídos.

Além das funções de estabilizar as margens dos

rios e córregos, manutenções da qualidade da água e
atenuação de fatores climáticos, devem ser

acrescentadas, para os fundos de vale, sua importância

em relação à fauna e flora nativa.
Pode-se citar ainda que a vegetação desempenha

papel importante na qualidade de vida do ser humano.

Segundo Barros (1998) é incontestável a importância dos
espaços verdes nas cidades, uma vez que estes

beneficiam diretamente o homem, conferindo-lhe bem

estar e qualidade de vida.
Mercante apud Barros (1998) indica as árvores

como um componente físico importante da paisagem

urbana, uma vez que elas, segundo o mesmo autor, dão
noção da relação espacial para o ser humano, diminuem

a temperatura devido ao efeito sombra, enriquecem o ar

com umidade e contribuem com efeitos positivos em
relação aos aspectos ecológicos, ao bem estar das

pessoas nas calçadas e nas praças e passam a ter um

efeito psicológico considerável.
Por outro lado, a ausência de vegetação em

grande escala altera o regime hidrológico, reduzindo a

umidade atmosférica e a incidência de chuvas, deixa o
solo exposto e sujeito à erosão e aumentam o

carregamento e deposição de sedimento nos corpos

d’água, para citar alguns aspectos.
A ausência de cobertura vegetal adequada facilita

ainda o acesso aos cursos d’água, podendo ser

observados outros fatores de degradação ambiental,
concomitantes ao processo de retirada da vegetação.

Vários autores apontam que os grandes problemas

evidenciados nos fundos de vale urbanos são a
ocupação irregular, o desmatamento, aterramento e

deposição de resíduos sólidos e líquidos de toda a

natureza, principalmente de lixo, entulho e esgotos
domésticos e industriais. (CUNHA, 1991; IPPUL, 1997;
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BARROS, 1998; ZANINI, 1998).

Sabe-se que a vegetação ripária regula os regimes

de luz e temperatura, providencia alimento tanto para a
biota aquática como para a terrestre, regula o fluxo de

água e nutrientes da bacia de drenagem para o canal e

mantém a biodiversidade por providenciar um arranjo
diverso de habitat e funções ecológicas. Os fundos de

vale então devem oferecer recursos (alimentação e abrigo

– refúgio) a serem explorados pela fauna, em meio à malha
urbana construída, bem como representarem um espaço

para a manutenção de espécies da vegetação original.

Não só a quantidade de vegetação presente deve
ser analisada, mas também a sua qualidade – fisionomia

e composição – constitui-se em um aspecto muito

importante a ser considerado. Teixeira e Santos (1991)
concluíram, pelo levantamento de 43 áreas verdes no

perímetro urbano de Santa Maria – RS, que a maioria das

áreas é representada por espécies exóticas. Em relação à
questões como a manutenção da qualidade da água, clima

ou estabilidade das margens dos corpos d’água, é

possível que a presença, nos fundos de vale e outras
áreas, de uma vegetação constituída por poucas espécies

e em grande parte exóticas atue de forma relativamente

eficiente. Entretanto, o mesmo não pode ser dito em
relação à manutenção da fauna nativa, diversidade

biológica e valor próprio da vegetação, que ficam

igualmente negligenciadas.
Considerando que na cidade a interferência

antrópica atinge seu mais alto grau, Argel-de-Oliveira

(1996) afirma que no ambiente urbano tanto a fisionomia
como a composição da vegetação são determinadas pelo

ser humano. Ele determina as espécies vegetais a serem

plantadas e a disposição dos indivíduos. Deste modo, a
flora urbana, em geral, pouco ou nada mantém da

composição original da flora da região. Assim, em

decorrência da ação antrópica, a paisagem urbana
raramente coincide, em suas características mais básicas,

com a paisagem original da região, oferecendo, portanto,

condições diferentes a serem exploradas pela fauna.
Nos estudos sobre a fauna em áreas urbanas,

geralmente são constatadas modificações na dinâmica

dos animais seguindo a urbanização. Não raro, animais
que antes eram comumente vistos passam a ser

observados apenas em áreas com menor grau de

antropização. É comum o declínio de espécies em áreas
intensamente urbanizadas – e mesmo naquelas com

menor grau de urbanização – o que pode, entre outros

fatores, ser atribuído principalmente à perda de habitat e
de fontes de alimento. (OBARA, 1995)

Tendo em vista a importância que os fundos de

vale têm sob vários aspectos e a sua natureza legal como
Área de Proteção Permanente, o presente trabalho tem

como objetivo avaliar a situação da vegetação nestas

áreas, tanto com respeito à quantidade atualmente

encontrada como em relação à fisionomia desta.

OCUPAÇÃO E EXPANSÃO DE LONDRINA

Londrina, apesar de ser uma cidade nova, é

considerada desde a década de 1960 pólo regional do

norte do Paraná e a terceira cidade do sul do país, depois
de Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR) (Zanini, 1998).

Fundada em 1929 pela Companhia de Terras Norte do

Paraná (CTNP) e emancipada em 1934, tinha o propósito
de ser a capital da região e a sede da Companhia.

As terras adquiridas pela CTNP compreendiam

aproximadamente 1319 ha, onde foi implantada uma
estrutura fundiária baseada em pequenas propriedades

(10 a 20 ha, em média). A área urbana da cidade fora

planejada pela Companhia para cerca de 20 mil habitantes,
entretanto, já em 1945, este número havia sido

ultrapassado e a população urbana atingia

aproximadamente 22.500 habitantes. (BARROS, 1998)
Ao longo de sua história, o Município de Londrina

passou por um crescimento bastante acelerado, quando

comparado às outras regiões do estado e do país. Dentre
os principais fatores que proporcionaram o seu

desenvolvimento destacam-se a cultura cafeeira, que

encontrou um solo, terra roxa (latossolo vermelho),
propício à sua produção e o processo de colonização e

ocupação da região.

Barros (1998) aponta que a rápida expansão
urbana de Londrina reflete a forma acelerada e

desorganizada de crescimento das cidades tropicais

(êxodo rural), onde as relações econômicas se
desenvolveram em detrimento das sociais, gerando

ambientes urbanos onde se torna difícil a realização plena

das atividades da população.
Durante o processo de ocupação da cidade, e do

próprio estado, não se evidenciou preocupação com a

questão ambiental. Assim, a supressão da cobertura
vegetal, notoriamente reconhecida, resultou num

empobrecimento tanto do meio físico como do biológico,

com erosão de solos, perda de diversidade da fauna e da
flora, redução significativa das espécies florestais mais

nobres (comerciais), alteração do regime de água no solo

(rebaixamento do lençol freático), entre muitos outros
problemas que poderiam ser citados.

O resultado da ocupação do norte do Paraná foi

desastroso no que se refere à cobertura vegetal e
Londrina não fugiu à regra. No geral, pode-se dizer que a

ação antrópica deixou apenas resquícios de matas

nativas, praticamente havendo hoje somente matas
secundárias, áreas de capoeira ou simplesmente solo nu
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em sua malha urbana. O processo de urbanização,

juntamente com o desflorestamento, acarretou também

queda da qualidade do ambiente urbano, uma vez que a

vegetação é um dos principais indicadores da qualidade

ambiental. (ZANINI, 1998)

ÁREA DE ESTUDO

A cidade de Londrina (23º10’17” e 23º51’10” S;

50º52’11” e 51º14’35”W – IPPUL, 2001) está situada no

norte do Estado do Paraná, na porção inferior da bacia

do Rio Tibagi. Com variação altimétrica aproximada de

380 a 750m (IPPUL, 1997), ocupa uma região originalmente

coberta pela Floresta Estacional Semidecidual, cujo

conceito ecológico está condicionado pela dupla

estacionalidade climática, uma Tropical com épocas de

intensas chuvas e outra Subtropical, sem período seco,

mas com seca fisiológica provocada pelo intenso frio de

inverno (CAMPOS e SOUZA, 1997). Tal vegetação é

formada na região por espécies como a peroba

(Aspidosperma polyneuron), a figueira (Ficus sp.) e o

pau d’ alho (Gallesia guararema), dentre muitas outras.

(IPPUL, 1997)

O relevo de Londrina caracteriza-se em sua maior

parte por ser relativamente plano, com topos e divisores

de água com inclinação de até 10%, com exceção de

alguns locais que apresentam inclinação superior à 30%.

O clima da região é do tipo Cfa (Classificação de

Köppen), ou seja, subtropical úmido, com chuvas

distribuídas em todas as estações e queda de precipitação

no inverno. A média pluviométrica anual da cidade é de

1609mm. A temperatura média anual é de 21ºC, com média

máxima de 27ºC e mínima de 15,5ºC. Os meses mais

quentes do ano são dezembro, janeiro e fevereiro. Julho

é considerado o mês mais frio do ano, e o de maior

incidência de geadas na área. (IPPUL, 1997)

O Município de Londrina possui uma farta e bem

distribuída rede de drenagem. Seus corpos d’água são

todos perenes e os cursos de água principais estão, em

sua maioria, dispostos na direção e sentido oeste-leste,

desaguando diretamente no Rio Tibagi. (IPPUL, 1997)

A rede de drenagem da cidade caracteriza-se por

apresentar uma padronagem dendrítica, evidenciando a

fraca movimentação do relevo regional. A existência de

cursos hídricos mais retilíneos na porção norte do

município testemunha ali a presença de um relevo mais

aplainado que na porção sul, onde o relevo é mais

acidentado.

Na área urbana de Londrina, a rede de drenagem

é constituída por 9 sub-bacias hidrográficas, nomeadas

de acordo com o curso d’água de maior destaque. São

elas: sub-bacia do Ribeirão Jacutinga, sub-bacia do

Ribeirão Lindóia, sub-bacia do Ribeirão Quati, sub-bacia

do Ribeirão Limoeiro, sub-bacia do Ribeirão Cambé (que

dá origem aos lagos Igapó), sub-bacia do Ribeirão

Esperança, sub-bacia do Ribeirão Cafezal, sub-bacia do

Córrego Água das Pedras e sub-bacia do Córrego do

Salto (Figura 1). Estes corpos d’água têm em comum a

má qualidade de suas águas, uma vez que praticamente

todos têm suas nascentes em áreas urbanas e seus

cursos, além do escoamento superficial, recebem o

lançamento de águas pluviais e efluentes domésticos e

industriais. (IPPUL, 1997)
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Figura 1 – Rede de Drenagem da Área Urbana de Londrina, Pr.

1.Córrego Poço Fundo
2.Córrego Pirapozinho
3.Córrego Mosel
4.Córrego Sem Dúvida
5.Arroio Primavera
6.Córrego do Veado
7.Córrego Cabrinha
8.Córrego Bom Retiro
9.Ribeirão Ibiporã
10.Córrego Esperança

21.Córrego Das Pombas
22.Córrego Gabiroba
23.Ribeirão São Domingos
24.Córrego Uberaba
25.Córrego do Sabiá
26.Córrego do Salto
27.Córrego Mangahiba
28.Córrego Saltinho
29.Córrego São Lourenço
30.Córrego Cristal

11.Córrego Cafezal
12.Córrego Barreiro
13.Ribeirão Limoeiro
14.Córrego Cacique
15.Córrego Barboré
16.Córrego Rubi
17.Córrego Água Fresca
18.Córrego Leme
19.Córrego Capivara
20.Córrego Dos Tucanos

MATERIAL E MÉTODOS

No presente trabalho utilizou-se o termo fundo

de vale, bastante utilizado na região de Londrina, como

referência às áreas que margeiam  corpod’água.
Na localização e classificação da vegetação

encontrada nos fundos de vale da área urbana da cidade

de Londrina foi utilizada imagem orbital do ETM

LANDSAT 7 – 222/071 de 05/03/2001, a qual inserida do
sistema geográfico de informação SPRING foi registrada

e georeferenciada.

O perímetro urbano considerado foi o determinado
pelo IPPUL (2001). A base cartográfica de drenagem

utilizada foi a de 1991 do IPPUL em formato digital (dxf)

que foi importada para compor a base de dados.
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Para evidenciar a vegetação e diferenciá-la dos

demais alvos, foi executado o algoritmo NDVI. A imagem
resultante foi então utilizada na composição colorida RGB

(NDVI/5/1), a qual foi interpretada visualmente

diretamente no monitor para estabelecer as classes de
vegetação. A partir da rotina edição vetorial foram

delimitados os polígonos que representam as classes de

vegetação, resultando na carta de vegetação dos fundos
de vale com as seguintes classes, conforme o tipo de

vegetação predominante:

· Florestal.
· Arbórea: refere-se à vegetação com

predominância de indivíduos de hábito arbóreo, sendo

o sub-bosque normalmente reduzido ou ausente.
· Capoeira: refere-se à vegetação onde

predominam indivíduos de hábito arbustivo, podendo

também haver espécies arbóreas.
·  Rasteira: vegetação normalmente baixa, com

predominância de espécies herbáceas, normalmente

gramíneas.

Estabeleceu-se também uma quinta classe, Lago,

devido ao destaque e importância que esta apresenta

dentro da área urbana do município.
A delimitação da vegetação dos fundos de vale

foi baseada na largura das faixas de cobertura vegetal

presentes (exceto as cobertas por agricultura, que no
presente trabalho não foram consideradas como

vegetação de fundo de vale), não obedecendo a largura

das faixas de preservação estipuladas por legislação.
Em seguida foi realizado o cálculo de área em

quilômetros quadrados para todas as classes. Para

conferência e correção de dados foram realizados
trabalhos de campo.

RESULTADOS

A execução do algorítimo NDVI, utilizado para

evidenciar a vegetação e diferenciá-la dos demais alvos,
resultou na imagem apresentada na Figura 2, onde a

vegetação dos fundos de vale aparece como áreas claras.

A partir da interpretação da composição
coloridaRGB(NDVI/5/1), onde foram estabelecidas

asclassesdevegetação, foi composta a carta de

vegetação dos fundos de vale da área urbana  de
Londrina (Figura 3).

Figura 2 – Imagem Orbital ETM LANDSAT 7 (2001) da Cidade de Londrina -  Paraná.

Foram estabelecidos os padrões de vegetação

no que se refere à sua fisionomia a partir de trabalho de

campo e de fotografias aéreas de 1997, para compor a
classes mapeadas.
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Com base na interpretação realizada, é

possível observar que a maioria dos fundos de vale

da área estudada encontram-se desprovidos de
vegetação com fisionomia florestal e mesmo arbórea

ou capoeira. As faixas marginais que acompanham

os cursos d’água estão constituídas em sua maior
parte de vegetação rasteira, isto é, porgramados

(gramíneas).

De  forma geral, as áreas com maior ausência
de vegetação encontram-se nas regiões norte e

central da cidade, embora o processo seja geral para

toda a área urbana. Os principais fundos de vale
situados nestas regiões encontram-se praticamente

desprovidos de vegetação em quase toda a sua

extensão, como mostra a Figura 3. Mesmo na região
sul da cidade,onde as vertentes apresentam

inclinações bastante elevadas, os fundos de vale

sofrem o mesmo processo.
Pode-se constatar também que a “Área de

Preservação Permanente” (com faixa mínima de 30m a

partir de cada margem, do nível mais alto das
águas)muitas vezes não é respeitada (Figura 4a) e em

Figura 3 – Carta de Vegetação de Fundo de Vale da Área Urbana da Cidade de Londrina (2001).

muitos casos é ocupada por atividades agrícolas ou

apresenta ocupação urbana. A ocupação das áreas de

fundo de vale por construções é bem ilustrada nas áreas
dos lagos Igapó, onde residências de alto padrão estão

situadas à beira do lago. Tal forma de ocupação não é

restrita, entretanto, à essas áreas, sendo também
bastante evidente na zona norte da cidade (e outras),

com ocupação das áreas marginais aos córregos feita

principalmente por favelas. As atividades agrícolas
desenvolvidas em área de preservação podem ser

observadas principalmente nas áreas mais afastadas do

centro urbano, como nos fundos de vale que
acompanham os ribeirões Lindóia, Quati e Esperança.

Da área total do perímetro urbano, que

compreende cerca de 245,52 Km2, apenas 22,75 Km2 são
constituídos por fundos de vale com algum tipo de

vegetação. Desses 22,75 Km2, a maior parte é ocupada

por vegetação rasteira, que cobre cerca de 34% da área
de fundos de vale vegetados (Tabela 1).

Pouco mais de um quinto das áreas de fundo de

vale vegetadas apresentam uma cobertura vegetal onde
predomina a fisionomia florestal. As mais representativas

estão localizadas no Parque Municipal Artur Thomas
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Tabela 01. Classes de vegetação dos fundos de vale da área urbana da cidade de Londrina, mostrando
a área ocupada (Km2) e a porcentagem – 2001.

Classes Área (km2) %

Lago* 1,04 4.58

Florestal 4,88 21.46

Arbórea 5,78 25.42

Capoeira 3,30 14.54

Rasteira 7.71 34.00

Total 22,74 100,00

Área do perímetro urbano 245.52 Km2 -
Fonte: Dados da Pesquisa.
* ver material e métodos

(cerca de 82,72 ha), o qual situa-se no fundo de vale que

acompanha o Ribeirão Cambé à jusante do Lago Igapó,

no Córrego do Sábiá e no Córrego do Salto. O horto

florestal da Universidade Estadual de Londrina, com cerca

de 10 ha, está parcialmente localizado na área de um

afluente do Ribeirão Esperança. Outras áreas de menor

tamanho estão presentes a montante do Lago Igapó, em

alguns trechos do Ribeirão Boa Esperança, Córrego

Cafezal e do Córrego do Salto; e em uma pequena

extensão no Córrego São Lourenço (Figura 3).

Em alguns fundos de vale (no Vale Verde, que

acompanha o córrego Água Fresca e no Vale do Rubi,

por exemplo), onde há vegetação de porte arbóreo,

observa-se que os indivíduos normalmente se encontram

espaçados entre extensões de gramado e mesmo de solo

nu, sendo o estrato de sub-bosque ralo ou ausente na

maioria dos casos (Figura 4b). Além disso, embora não

se tenha feito no presente estudo levantamento florístico

da vegetação existente nos fundos de vale, pode-se

observar em campo que, em vários casos, grande parte

desta é composta por espécies exóticas, sendo

freqüentes plantas como santa-barbara  (Melia azedarach

L.), grevílea, eucalipto, mangueira, bananeira, ameixeira

(Eriobotrya japonica  Lindl.), goiabeira  (Psidium

guajava) e bisnagueira (Spathodea campanulata

Beauv.), entre outras, principalmente nas áreas mais

urbanizadas.

Além da ausência de vegetação adequada nos

fundos de vale, foram observadas em campo várias

situações de uso incorreto ou ilegal, como ocupações

irregulares (Figura 4c), presença de lixo e entulhos, mau

cheiro em algumas áreas, assoreamento e uso agrícola.

Os fundos de vale da região norte (ribeirões

Lindóia e Quati; Córrego Água das Pedras) e central

(Ribeirão Cambé, Córrego do Bom Retiro) são os mais

desprovidos de vegetação. Com a ampliação recente do

perímetro urbano foram incorporados à área urbana do

Município de Londrina os seguintes cursos d’água, que

antes faziam parte da área rural: a sudoeste, o Ribeirão

São Domingos,  o Córrego Uberaba e o Córrego do Sabiá;

ao sul, o córregos do Salto e afluentes; e ao norte alguns

afluentes do Ribeirão Jacutinga. Fora da área urbana do

município, o uso do solo predominante na bacia é a

atividade agrícola, desenvolvida em alguns locais até

nas margens do rio e em quase toda sua extensão.
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DISCUSSÃO
A exploração intensiva dos recursos naturais e a

rápida urbanização de Londrina desencadearam um

processo de degradação ambiental cujos efeitos
requerem a adoção de medidas mitigadoras, com o intuito

de minimizá-los, dentre as quais se inclui a recomposição

da vegetação em áreas degradadas, bem como o
monitoramento do desenvolvimento das mesmas.

(IPPUL, 2001)

A cidade de Londrina é bem servida de cursos

hídricos, fato favorável à malha urbana, não só pelo

aspecto de embelezamento, mas também em relação a
outros fatores relacionados ao microclima, abastecimento

de água e lazer. Porém são necessárias medidas em

ergenciais de recuperação de alguns cursos e
preservação de outros.

Transformados em locais de lançamento não só

de efluentes, mas também de resíduos (domésticos,
industriais, construção civil etc.), os fundos de vale

Figura 4 – Fotos dos Fundos de Vale da Área Urbana de Londrina.

 Foto de Luciana B. Mendonça.
(a) ausência de vegetação adequada e não cumprimento da faixa de preservação ambiental determinada pela legislação;

(b) vegetação com árvores espaçadas entre extensões de gramado; (c) ocupação irregular.

também têm suas características morfogenéticas alteradas
por aterros de toda natureza, resultado do intenso

processo de urbanização. (IPPUL, 1997)

Conforme os estudos desenvolvidos por Barros
(1998) e Zanini (1998), mais da metade dos fundos de

vale da cidade de Londrina encontram-se desprovidos

de vegetação. No presente estudo encontrou-se situação
semelhante, sendo observado que somente uma pequena

parte dos fundos de vale vegetados da cidade apresentam

cobertura vegetal florestal ou mesmo arbórea. Mesmo
onde há vegetação de hábito arbóreo, observa-se que

muitas vezes os indivíduos se encontram dispostos entre

extensões de gramado, sendo pouco freqüente a
presença de vegetação de sub-bosque, principalmente

nos fundos de vale mais próximos ao centro urbano e

decupação mais antiga. Além disso, embora não se tenha
feito levantamento florístico no presente trabalho, foi

observado que grande parte da vegetação encontrada

nos fundos de vale intraurbanos é constituída por
espécies exóticas.
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A região central é a mais densamente povoada da

cidade e também a mais antiga. Embora praticamente não

existam áreas remanescentes da floresta originalmente
presente no município, verifica-se a presença do Parque

Arthur Thomas, importante área de verde urbano com

vegetação florestal. A área do Lago Igapó, resultado de
um plano urbanístico, é constituído principalmente por

vegetação exótica de porte arbóreo, distribuída entre

extensões de gramado. É uma importante área de
recreação e lazer da cidade;  e também de verde urbano.

O relevo da cidade favoreceu o desenvolvimento

da malha urbana nas direções norte, leste e noroeste,
onde a inclinação das vertentes é pequena e o relevo

suave  e ondulado. Já a porção sul, de ocupação mais

recente, apresenta vertentes com inclinações mais
elevadas – ocorrência de vertentes com inclinação de

30% ou mesmo superiores a 45% –  o que representou

um obstáculo para a expansão urbana (BARROS, 1998).
Nesta região, a preservação da vegetação de fundo de

vale é um pouco melhor, porém longe de ser boa ou ideal.

Em grande parte das áreas que margeiam os
cursos hídricos a faixa de preservação estipulada por lei

não está sendo respeitada, principalmente nas áreas

centrais, onde a pressão de urbanização é maior. No
estabelecimento de uma política de recuperação e

preservação das áreas verdes, a grande dificuldade está

em reter os espaços livres frente às pressões da
urbanização intensa, como aponta Barros (1998).

O tipo de vegetação encontrado atualmente,

provavelmente, reflete o processo generalizado de
desmatamento no município durante a sua ocupação e

sua expansão. Durante a construção da mancha urbana,

a vegetação nativa foi gradativamente sendo retirada,
cedendo lugar às espécies introduzidas, plantadas nas

ruas e quintais, misturadas com a vegetação original

restante. Pode-se dizer que esse processo não se
restringiu a esses locais, mas atingiu também os fundos

de vale. Tal modificação da vegetação não está restrita

ao perímetro urbano das cidades, mas é contínua numa
escala maior, dando-se pouca atenção às conseqüências

ecológicas e também humanas destas mudanças.

Restituir nos fundos de vale da cidade a
vegetação originalmente presente na região é tarefa

praticamente impossível. Entretanto, pode-se planejar

uma recomposição de vegetação adequada, tanto em
relação à fisionomia quanto à composição, ao menos em

algumas áreas, melhorando assim a sua qualidade. Neste

caso, levantamentos florísticos e fitossociológicos
realizados em remanescentes florestais da região, como

os realizados, por exemplo, no Parque Estadual Mata

dos Godoy (SOARES-SILVA e BARROSO, 1992;
SILVEIRA, 1993) ou em outros fragmentos próximos

(SOARES-SILVA et al., 1992), constituem-se uma

ferramenta de grande valor e utilidade.

De acordo com Pysec (1995) a flora de uma
determinada área pode ser avaliada em relação a várias

características biológicas e ecológicas. Comparações

entre cidades, áreas urbanas e rurais, áreas urbanas e
“áreas naturais”  e ainda entre diferentes áreas dentro de

uma mesma cidade representam um método conveniente

para avaliar o impacto da urbanização.
Sendo os fundos de vale destinados à

preservação ambiental, esses espaços podem e devem

colaborar para a manutenção de alguma diversidade
biológica dentro da área urbana. Conforme Argel-de-

Oliveira (1996), mesmo dentro da cidade há um gradiente

de urbanização, com parques onde subsiste uma
paisagem menos antropizada, bairros densamente

arborizados, terrenos não construídos, praças, entre

outros. Estas áreas mais ricas em vegetação formam
“ilhas” e “corredores” dentro da mancha urbana. Nesses

locais, sendo maiores a riqueza e a abundância da

vegetação, há também maior variedade de recursos a
serem explorados pela fauna, o que torna possível o

estabelecimento de mais espécies animais. Dentro desse

contexto, a criação e manutenção de áreas verdes
públicas são importantes, já que se constitui em meio

eficaz para a manutenção da biodiversidade dentro do

ambiente urbano. (ARGEL-DE-OLIVEIRA, 1996)
Para atender a essas funções, a eficiência aumenta

quanto maior e melhor é a área mantida, reduzindo assim

o grau de interferência antrópica sofrida. É importante
lembrar que, mesmo  mantidas de forma adequada, essas

áreas, por estarem localizadas dentro das cidades, estão

sujeitas à perturbação. Devem então estar interligadas
formando faixas contínuas, através da criação de parques

lineares, por exemplo, como sugerido por Zanini (1998).

Os fundos de vale podem ainda servir como
espaços para o desenvolvimento de atividades pela

população. A manutenção de áreas verdes dentro das

cidades auxilia no aumento da qualidade de vida dos
moradores (BARROS, 1998), o que não se limita à sua

ação sobre os elementos climáticos, mas inclui outros

aspectos. De acordo com Rieley e Page (1995),
considerando que muitos habitantes de cidades nunca

ou raramente visitam “áreas naturais”, os espaços verdes

urbanos (onde se incluem os fundos de vale) podem ser
uma chave para a promoção de atividades sociais,

recreativas e educativas.

Muitas vezes, quando se elaboram planos
diretores para os municípios, ou outros, a vegetação

urbana é avaliada conforme o índice de vegetação por

habitante. Entretanto, conforme afirma Zanini (1998), o
importante nem sempre é o índice de vegetação, mas sim
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a qualidade destes espaços, aos quais não bastam existir,

mas devem dar condições de uso e oferecer recreação e

lazer à população.
A região do Lago Igapó 1, apesar de estar

desprovida de vegetação adequada, é bastante procurada

pelos habitantes de Londrina, especialmente nos finais
de semana. É uma das mais belas e requintadas áreas da

cidade. A sua margem direita é ocupada até a beira do

lago por residências de alto padrão com acesso privativo
ao lago, onde são praticados esportes aquáticos. Em

sua margem esquerda está uma das áreas livres mais

importantes da região central, juntamente com a Área de
Lazer Luigi Borguesi (Zerão), pelo número de pessoas

que a utilizam para o lazer, recreação, turismo e esporte.

(BARROS, 1998)
A degradação dos fundos de vale de Londrina

não se resume à ausência de vegetação; outros

problemas ambientais podem ser detectados nessas áreas
e nos cursos hídricos, devido ao não cumprimento da

legislação vigente nessas áreas de preservação

permanente.
Cunha et al. (1991), em estudo sobre o Ribeirão

Cambé, alertam para problemas graves de degradação

ambiental devido ao lançamento de efluentes de
indústrias poluidoras e esgotos domésticos, lixo

depositado em diversos locais, poluindo as nascentes e

fundos de vale, erosão das vertentes e assoreamento em
diversos trechos. As alterações ambientais observadas

são decorrentes da ação antrópica e da falta de

planejamento aliado à inoperância do poder público
quanto ao emprego da legislação ambiental existente,

que permitiu a instalação de indústrias, loteamentos e

aterros em locais indevidos e protegidos por lei. O
desmatamento generalizado e o lançamento de dejetos e

efluentes completariam os agentes causadores da

degradação.
Situações semelhantes podem ser observadas

para outros rios e córregos da região. Os córregos Cristal,

no sul da área urbana, Água das Pedras, Quati e Lindóia
apresentam grandes riscos sócio-ambientais, conforme

apontam Takeda e Ferreira (1999).

Considerando a importância que os fundos de
vale têm sob vários aspectos, sua natureza legal como

Área de Proteção Permanente e o elevado grau de

perturbação ao qual estão submetidos, chegando mesmo
à ausência total de vegetação em diversos trechos, deve-

se elaborar projetos que visem sua recuperação, no que

tange aos aspectos físicos, ecológicos e humanos. A
seguir encontram-se algumas sugestões que poderiam

ser úteis na tomada de medidas para melhorar a qualidade

dos fundos de vale da cidade:
· efetuar uma recomposição de vegetação mais

adequada, levando-se em conta aspectos como a

fisionomia e a composição das espécies a serem

plantadas, realizando para isso um estudo prévio
detalhado da vegetação atualmente encontrada nestas

áreas;

· ampliar as faixas de preservação a partir das
margens dos corpos d’água, onde for possível;

· formar parques contínuos ao longo dos fundos

de vale;
· investir em algumas áreas de modo a gerar opções

de lazer, recreação e educação para a população;

· efetuar fiscalização e cumprir a legislação vigente.
Devemos observar que nas áreas já urbanizadas,

onde não foi respeitada a lei que estabelece as faixas de

preservação, de 30m a partir das margens dos cursos
d’água, reverter a situação é muito difícil. Nas áreas onde

a urbanização ainda não atingiu os fundos de vale, por

outro lado,  isto é necessário e cabe aos órgãos
responsáveis fazê-lo. Esse é o caso de alguns fundos de

vale localizados nas áreas mais afastadas  do centro

urbano. No sul da área urbana do município estão, por
exemplo, os fundos de vale que acompanham o Ribeirão

Cafezal e o Córrego do Salto com seus afluentes e, ao

norte da cidade, os afluentes do Ribeirão Jacutinga. Tais
áreas apresentam maiores possibilidades de recuperação

e também grande necessidade, considerando-se que

algumas delas (ribeirões Jacutinga e Cafezal) são
mananciais de abastecimento público.

O presente trabalho visou mostrar, de forma

abrangente, a vegetação encontrada nas áreas que
margeiam os cursos d’água, dentro do perímetro urbano.

É importante ressaltar, entretanto, que uma vez que se

baseia principalmente na análise de imagens orbitais e
fotografias aéreas, pode estar sujeito a erros. Para a

adequada implementação de projetos que visem

conservar e recuperar as áreas de fundo de vale
apontadas no presente trabalho é necessário o

desenvolvimento de estudos mais detalhados sobre a

atual situação dos fundos de vale, tanto com relação aos
aspectos físicos, como em relação aos biológicos.
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Vegetation Mapping of  Riparian Vegetation in the Urban
Area of Londrina City –  PR, Based on ETM Landsat 7
Images

ABSTRACT

Logging reduced drastically the forest cover in the North of Paraná State during its occupation. This reality wasn’t

different for Londrina city, where urban expansion reached even inappropriate places, such as areas that border courses
of water (“fundos de vale”), legally defined as “Permanent Preservation Areas”. Taking into account the importance of

riparian areas and its legal nature, the goals of this study was to evaluate the situation of vegetation in these areas. Work

was conduced in the urban area of Londrina city – PR, which was originally cover by Seasonal Semidecidual Forest.
Vegetation localization and classification along water bodies was done using registered and georeferencied ETM

LANDSAT 7 orbital images. Based on the interpretation of the color composition RGB (NDVI/5/1), we proposed vegetation

classes according to its physiognomy and elaborated a riparian vegetation map. It’s possible to note the absence of
adequate vegetation along most of water bodies. Besides that, these areas are exposed to other disturbing activities as

irregular occupation, liquid and solid residual deposition, erosion, and silting process of water courses. Land development

and urbanization of Londrina city resulted in a process of environmental degradation along its water courses. Because
of this, it’s necessary to adopt mitigating actions, including adequate vegetation restoration in disturbed areas and the

effective legislation fulfillment.

KEY-WORDS: vegetation mapping, riparian vegetation, Londrina, remote sensing, Landsat.
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É que [...] a heteronomia social, não aparece simplesmente

como ‘discurso do outro’,  - embora este desempenhe um

papel essencial como determinação e conteúdo do

inconsciente e do consciente da massa dos indivíduos.

Mas o outro desaparece no anonimato coletivo, na

impessoalidade dos ‘mecanismos econômicos do mercado’

ou da ‘racionalidade do Plano’, da lei de alguns apresentada

como lei simplesmente. (CASTORIADIS, 1995, p. 131)

No papel de dirigir ou sujeitar a regras as áreas
turísticas encontraremos os agentes de instituições e

empresas transnacionais, internacionais, nacionais,

estaduais, regionais e locais, com suas escalas de ação
específicas. Com os objetivos mais diversos, porém

especialmente econômicos e políticos,   os que têm poder

de decisão vão estabelecer normas,   facilitando ou
dificultando determinadas ações, inclusive por

meio de concessões de financiamentos e subsídios. A

abordagem destas instituições e empresas, nas suas
ações de regulação do território, apesar de poder parecer

um tema pouco atraente, é necessária para o

entendimento das forças que normatizam o turismo no
espaço geográfico, mesmo que o estudo a ser realizado

ocorra em escala regional ou mesmo local.

Por exemplo, a maioria dos entrevistados durante
uma pesquisa realizada a respeito do turismo e

excursionismo rural no Norte Velho do Paraná

(CALVENTE, 2001) - prefeitos ou os responsáveis, nas
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prefeituras, pelo turismo no município e os proprietários
rurais - desconhecem a poderosa OMT (Organização

Mundial do Turismo), mas são alvos de sua ação

normativa. A influência da OMT pode ser constatada
via EMBRATUR (Instituto Brasileiro de Turismo) e,

mediante esta instituição nacional, nas instituições

estaduais e nos conselhos municipais de turismo,
instituídos pelo Programa  Nacional de

Municipalização do Turismo  (PNMT). Para Santos

(1997, p. 13):

O mais pequeno lugar, na mais distante fração do

território, tem, hoje, relações diretas ou indiretas com

outros lugares de onde lhe vêm matéria-prima, capital,

mão-de-obra, recursos diversos e ordens. Desse modo, o

papel regulador das funções locais tende a escapar,

parcialmente ou no todo, menos ou mais, ao que ainda se

poderia chamar de sociedade local, para cair nas mãos de

centros de decisão longínquos e estranhos às finalidades

próprias da sociedade local.

Um pequeno artigo do presidente da
EMBRATUR, com o título Turismo, o caminho é este

(CARVALHO, 1998) citava a OMT por cinco vezes e

outro artigo do mesmo autor, com o título Turismo: a
idade da razão (1999), citava a OMT por três vezes.

Matéria paga da EMBRATUR, veiculada na imprensa,

comemorando o dia mundial do turismo, apresentava

* Docente do Departamento de Geociências, Centro de Ciências Exatas, Universidade Estadual de Londrina. E-mail:

calvente@uel.br.
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como um dos resultados “[...]1.240 municípios turísticos

que abraçaram a metodologia da OMT..”. (EMBRATUR,

1999a, p. 10). Outro artigo de Carvalho, este no sítio da
EMBRATUR (2000, p. 4), tinha esta referência: “[...]há

cinco anos estamos realizando, com o apoio técnico da

[...] OMT, o maior programa mundial de preparação das
comunidades para a gestão sustentável da atividade[...]”.

A OMT também é uma referência nos documentos oficiais

da EMBRATUR. A propósito, Carvalho passou a ser
presidente do Conselho Executivo da OMT,

representando o Brasil, no final de novembro de 2000.

Os dois vice-presidentes do Conselho Executivo
representam a França e a República Dominicana. (WTO,

2001a)

Na procura destas instituições e/ou empresas
utilizamos, além da bibliografia específica e entrevistas,

uma hemeroteca (arquivo de artigos de jornais e revistas)

construída durante os últimos cinco anos. As referências
localizadas nos artigos serviram, sempre que possível,

como indícios para a posterior realização de entrevistas,

pois os programas de ações que aparecem na imprensa
com bastante alarde algumas vezes deixam de ser

realizados. Em suma, a hemeroteca foi considerada como

um dos instrumentos válidos para uma pesquisa que
necessite acompanhar um processo em curso, desde que

utilizada cuidadosamente.

1.  A ESCALA INTERNACIONAL

A regulamentação mundial, nesta escala, está
sendo realizada notadamente pela OMT, que convocou

uma conferência em Ottawa - Conferência Internacional

sobre Estatísticas de Viagens e Turismo , em 1991, na
qual tentou chegar a um consenso sobre conceitos

básicos de turismo. Segundo García (1995), os pontos

em que ocorreram poucas divergências foram os
seguintes:

· o deslocamento para o turismo é de duração

limitada, pois o movimento não implica em mudança de
domicílio;

· o deslocamento é realizado pelo usuário (turista),

e o produto turístico é um fixo no espaço;
· o essencial não é o tempo de permanência mas a

utilização do equipamento turístico;

· o turismo inclui os turistas nacionais e os
estrangeiros;

· é um fato econômico e social.

A OMT é a sigla atual da antiga União
Internacional de Organismos Oficiais de Turismo, assim

nomeada após o término da 2ª Guerra Mundial, durante

o II Congresso de Organismos Oficiais de Turismo , em
Paris. Em 1975 passou a ser chamada de WTO (World

Tourist Organization) ou OMT (WTO, 2001b). A

autodefinição da instituição é a seguinte:

La Organizacion Mundial del Turismo (OMT) es la única

organización intergubernamental que sirve de foro

mundial para la política e los temas turísticos. Sus

miembros abarcan 138 países y territorios, así como

350 Miembros Afiliados procedentes del sector público y

privado. El cometido de la Organización Mundial del

Turismo es de fomentar y desarrollar el turismo y poner

de relieve su papel clave de promoción de la paz

internacional y de la comprensión entre naciones, el

desarrollo económico y el comercio internacional. (WTO,

2001c, p.1)

O turismo é também considerado pela Organização

das Nações Unidas (ONU) como um dos elementos de

maior expressão mundial nos setores de
desenvolvimento sociocultural e de produção de

recursos financeiros, estando vinculado diretamente ao

seu Conselho Econômico e Social e à sua Secretaria Geral.
Como organismos governamentais internacionais

permanentes não vinculados por estatuto à ONU estão

o Bureau International des Expositions  (exposições
internacionais), Conselho de Cooperação Alfandegária

(formalidades alfandegárias), Centro Internacional de

Coordenação das Diferenças Relativas a Investimentos
(investimento de capital estrangeiro para o

desenvolvimento turístico) e o Centro Internacional de

Estudos para a Conservação e Restauração de Bens
Culturais. (ANDRADE, 1995)

Rodrigues, A. (1997) cita também, no turismo

global, instituições como a Organização Mundial do
Comércio, e supranacionais formadas por países

membros, como a Associação de Viagens do Sudeste

Asiático, a Pacific Asia Travel Association e a European
Leisure and Recreation Association, entre outras, que

produzem ações racionais, pragmáticas, ditadas pelas

forças econômicas. Podem ter os mesmos objetivos ou
representar os interesses das firmas turísticas - as que

produzem bens, serviços e idéias; no turismo oferecendo

serviços de hospedagem, alimentação, transporte,
publicidade e marketing. A autora, em outro artigo

(1998), faz também referência à Associação das Nações

do Sudeste Asiático, que obteve êxito com uma estratégia
de marketing que lançava os países componentes

(Tailândia, Malásia, Indonésia, Brunei e Filipinas) como

um destino turístico único.
De importância na estruturação e ação de agentes,

portanto, estão as instituições ligadas aos blocos

econômicos, como por exemplo à UE (União Européia).
Na Europa programas de fomento ao turismo rural foram
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financiados pelo LEADER (Ligação entre Ações de

Desenvolvimento da Economia Rural), da UE, que deu

também apoio técnico à regiões rurais consideradas com
pouco dinamismo. O que o que ocorreu na Grécia - Trácia,

Creta e Epire; Alemanha - Hesse; e Espanha - Asturias é

relatado em artigo interessante para os estudiosos do
assunto. (PRESVELOU, 1998)

Andrade (1995) cita, no continente americano, a

Organização dos Estados Americanos (OEA), na Divisão
de Fomento Turístico e a Organização de Cooperação e

Desenvolvimento Econômico, que unem os interesses

da América do Norte e da Europa, em detrimento da
América Central e do Sul. É, segundo este autor, a

Confederação das Organizações Turísticas da América

Latina, com sede em Buenos Aires, fundada em 1957, a
instituição que trabalha com a promoção do turismo na

escala da América Latina.

Nesta escala podemos localizar a ação incipiente
da ABRATURR (Associação Brasileira de Turismo

Rural), que tem procurado intercâmbio com os países do

Mercado Comum do Sul (MERCOSUL - composto pela
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) ocorrendo dois

congressos a respeito do turismo rural (o primeiro no

Uruguai e o segundo no Brasil, em Lages), tendo sido
criado um grupo para o estímulo do turismo rural nestes

países. (ZIMMERMANN, 1998)

Na Política Nacional de Turismo  a EMBRATUR
(1996) cita, para programas de cooperação internacional,

o MERCOSUL, o Pacto Andino (Bolívia, Colômbia,

Equador e Peru), o Fórum das Américas, o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Banco

Mundial (BIRD) e a União Européia. Há representantes

da EMBRATUR na OMT, no World Travel and Tourism
Council, na OEA e no Fórum Cúpula das Américas.

Outras instituições podem ser localizadas. A

Fundação Ford e a Conservation International (ONG -
Organização Não Governamental - que atua em 23 países,

no Brasil com sede em Belo Horizonte, com o nome

Instituto Conservation International do Brasil),
entregaram o prêmio Henry Ford , na categoria Negócios

em Conservação - e 40 milhões de reais, ao governo do

Estado do Paraná em 1997, pela lei do ICMS - Imposto de
Circulação de Mercadorias e Serviços – Ecológico, Lei

Complementar 59/1991 (GOVERNO[...], 1998), que

estimula áreas de conservação nos municípios e, como
conseqüência indireta, a utilização para o turismo destas

áreas.

Para a WWF (Fundo Mundial para a Natureza –
World Wide Fund for Nature), o ecoturismo é aquele

realizado em áreas de conservação (AITEMORSER,

1995), mas a partir de criação de RPPNs (Reservas
Particulares do Patrimônio Natural) em fazendas com

matas, estimuladas pelo ICMS Ecológico, estas

propriedades rurais passaram a ser também alvos das

ações das ONGs. A WWF, junto com a IUCN (União
Internacional para a Conservação da Natureza e dos

Recursos Naturais – International Union for

Conservation and Natural Resources), tem um papel na
estruturação e nos agentes ligados ao turismo, agindo

nas mais diversas escalas (BUDOWSKI, 1997),

sobretudo no turismo realizado em unidades de
conservação. Em 1997 um plano de conservação,

proposto pela WWF, pela IUCN e pela Fundação O

Boticário de Proteção à Natureza, patrocinado pelo BIRD,
tinha como proposta incluir o Paraná em um projeto de

conservação e manejo da Floresta Subtropical,

envolvendo três países: Brasil, Argentina e Paraguai. O
ecoturismo estava incluído na discussão do manejo das

áreas do projeto. (AMBIENTALISTAS[...], 1997)

Outras ONGs, durante o trabalho de campo, foram
localizadas atuando até apenas na escala especificamente

municipal, como a Associação Curupira, do Município

de Jaboti. A Política Nacional de Turismo  da
EMBRATUR (1996) cita as ONGs como co-responsáveis

pela execução do Programa Formação e Capacitação

Profissional para o Ecoturismo e pelo Programa
Nacional de Ecoturismo .

2.  A ESCALA NACIONAL

A OMT presta apoio técnico e serviços de

consultoria à EMBRATUR, o que pode ser observado
na leitura dos documentos oficiais como no Programa

Nacional de Municipalização do Turismo  (1994a) e na

Política Nacional do Turismo  (1996). As instituições
brasileiras ligadas ao turismo eram, anteriormente, o

Conselho Nacional de Turismo (CNTur) e a Empresa

Brasileira de Turismo - com a sigla EMBRATUR - que
manteve a sigla mas hoje é o Instituto Brasileiro de

Turismo.

Em 1991 a EMBRATUR foi vinculada à Secretaria
de Desenvolvimento Regional da Presidência da

República, assumindo as atribuições e competências do

CNTur, que foi extinto (ANDRADE, 1995). Segundo Cruz
(2000), a preocupação do Estado brasileiro com o turismo

data da década de 1930, indicada pelo início da

regulamentação jurídica, mas foi somente em 1966 que o
governo federal criou a agência responsável pelo

fomento e normatização do turismo, a EMBRATUR.

A Política Nacional de Turismo  é
responsabilidade do atual Ministério do Esporte,

Turismo e Juventude, por intermédio da EMBRATUR.

Até que ponto as políticas públicas que serão
formuladas, relacionadas ao turismo rural brasileiro, vão
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ter em conta os interesses dos que possuem menor poder

econômico é uma incógnita, já que:

Ainda que o Estado seja, precipuamente, representativo

dos interesses dominantes, os governos levam em conta,

às vezes sem discussão, as contingências da segurança

nacional e, em escala bem menor, os interesses sociais,

embora sejam levados a minimizá-los, já que os recursos

são, com prioridade, utilizados a serviço do capital.

(SANTOS, 1997, p. 75)

A Política Nacional do Turismo  possui uma série
de programas, e mediante o conteúdo destes é possível

inferir as atuais preocupações institucionais:

· Imagem do Brasil;
· Projeto Visit Brazil;

· Brazil Expert (treinamento de operadores

turísticos);
· Participação em Feiras Internacionais;

· Captação de Eventos Internacionais;

·Internet/Sistemade InformaçõeTurísticas;
· Inserção Competitiva do Brasil em Fóruns

Internacionais;

· Ampliação e Aperfeiçoamento do Programa de
Estatísticas Básicas do Turismo (pelo que consta no

documento, a referência é a OMT, para a qual são estes

os conjuntos básicos de informações: a chegada de
turistas do exterior, a receita gerada pelo turismo

internacional, a despesa gerada pelo turismo

internacional, os pernoites gerados pelo turismo interno,
a taxa de ocupação dos hotéis e a participação do turismo

no Produto Interno Bruto);

· Defesa do Consumidor;
· Qualificação Profissional para o Turismo;

· Conscientização e Iniciação Escolar para o

Turismo;
· Formação e Capacitação Profissional para o

Ecoturismo;

· Programa de Ação para o Desenvolvimento
Integrado do Turismo;

· Programa Nacional de Ecoturismo;

· Pesca Esportiva;

· Calendário Nacional dos Dias Azuis - Baixa

Estação;

· Albergues da Juventude;
· Clubes da Maior Idade;

· Bolsa de Negócios (cadastra possibilidades de

negócios que são oferecidas aos investidores em
potencial, e um dos objetivos é adequar ou elaborar linhas

de financiamento);

· Programa Nacional de Financiamento do
Turismo (em especial para hotéis, bares e restaurantes -

uma das possibilidades estudada é a de reduzir o Imposto

de Produtos Industrializados dos parques temáticos e
outra de financiamentos alternativos para usuários de

pacotes turísticos, e são citadas a Financiadora de

Estudos e Projetos – FINEP- e o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social  - BNDES, como

instituições para financiamentos);

· Programa Nacional de Municipalização do
Turismo;

· Fortalecimento dos Órgãos Delegados da

EMBRATUR (instituições estaduais e municipais de
turismo);

· Desenvolvimento da Malha Aérea .

(EMBRATUR, 1996)
A filosofia do Estado brasileiro é que cada vez

mais o turismo deve ser uma atividade privada, cabendo

ao Estado as atividades de fomento, infra-estrutura
básica e de marketing (BECKER, 1994). Grandes

programas como o Programa de Desenvolvimento do

Turismo (PRODETUR) Nordeste estão sendo financiados
pelo BID e pelo BNDES. O BNDES financia meios de

hospedagem, projetos de informação e conservação de

máquinas e equipamentos. Estas linhas de financiamentos
são, portanto, encaradas como ações de fomento.

Mas o trabalho de campo realizado demonstrou

não haver conhecimento de linhas de crédito entre a
quase totalidade dos entrevistados, sendo esta uma das

sugestões dadas com maior freqüência para o estímulo à

atividade (Tabela 1), e apesar da necessidade aparecer
nos documentos oficiais, inclusive na Política Nacional

de Turismo (EMBRATUR, 1996), e sua solução como

uma ação a ser realizada em 1996.



80

Na revista Exportar & Gerência (BONIFÁCIO,

1999) a gerente do BNDES da Área de Operações

Industriais 2, Mary Ayres, afirmava que havia uma linha
de crédito nova para o turismo, ainda desconhecida pelos

pequenos e médios empresários. No final de setembro

do mesmo ano a abertura desta linha de crédito foi
novamente anunciada:

TABELA 1 – Necessidades para a melhoria/estímulo do turismo rural
Número de
  menções

Melhorar as estradas/melhorar o acesso 7
Ter capital para investimentos/mais recursos/sistema de financiamento fácil 6
Investir na infra-estrutura/montar/melhorar a infra-estrutura 5
Ter cursos a respeito do turismo no espaço rural/pessoas capacitadas para orientar 5
Conscientizar a população da importância/dos benefícios do turismo 4
Adequar a legislação ambiental para a utilização turística 3
Ter mais divulgação 3
Melhorar a infra-estrutura dos estabelecimentos rurais 2
A prefeitura deveria incentivar 2
Aumentar a segurança no campo/já ocorrem assaltos nas fazendas 2
Aumentar os investimentos privados/criar empresários de turismo 2
Profissionais apoiarem/profissionalizar o turismo no espaço rural 2
Dar melhor educação para a população brasileira, de uma maneira geral 2
Os órgãos federais e estaduais deveriam dar incentivos/fazer trabalho a respeito 2
Montar restaurantes/criar empreendimentos de turismo nas áreas rurais 1
Deveriam discutir também os problemas do turismo 1
Acabar com as solicitações burocráticas exageradas para a atividade 1
A prefeitura deveria emprestar suas máquinas para a melhoria 1
Utilizar os rios da região para passeios de barco, com música regional 1
Abrir novas estradas 1
Arborizar as estradas 1
Aumentar a demanda do turismo rural 1
Conscientizar os empresários 1
Conscientizar os proprietários rurais dos benefícios do turismo 1
Construir outras áreas de lazer 1
Criar infra-estrutura à beira dos rios 1
Criar novas trilhas 1
Criar um consórcio intermunicipal 1
Diversificar as atividades de turismo 1
Espalhar as atividades durante todo o ano 1
Melhorar as trilhas 1
Montar um grupo de investidores 1
Montar um hotel-fazenda 1
Mudar a mentalidade: exploração com conservação 1
Mudar o fazendeiro para empresário de turismo rural 1
Não cobrar um preço alto dos visitantes 1
Os proprietários rurais deveriam investir no turismo rural 1
Preparar a população 1
Programar maior número de cavalgadas na área rural 1
Recuperar o equilíbrio biológico 1
Não respondeu         14
Fonte: Entrevistas realizadas, 1998, 1999 e 2000. Apenas a primeira resposta espontânea foi tabulada.

O ministro do Esporte e Turismo, Rafael Greca,

anunciou ontem durante a abertura da 27ª feira da

Associação Nacional de Agências de Viagem (Abav) a

abertura de uma nova linha de crédito do Banco Nacional

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

voltada ao turismo. A intenção é financiar quantias

menores de dinheiro para empreendedores em todo o
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País. [...] Os recursos já estão à disposição nas agências

bancárias credenciadas. Greca disse aos agentes de viagens

e empresários do setor que há um dinheiro específico

para os empréstimos, mas que a procura tem sido baixa.

[...] O Ministério quer estimular o financiamento aos

pequenos e médios empreendimentos, dando prioridade

aos que vierem a se instalar fora da faixa litorânea do

País. (MURARA, 1999a, p. 3)

Para verificar este dado entramos em contato com

o BNDES e a orientação recebida foi a de procurar

informações a respeito no seu sítio na Internet (1999);
constatamos então a existência de um Programa de

Turismo, com prazo de vigência até 30 de agosto do ano

2000, que se propunha a financiar meios de hospedagem,
equipamentos e prédios históricos, sítios arqueológicos,

parques de estâncias, marinas, infra-estrutura turística

etc.
Estava com taxas de juros mais baixos para

empreendimentos de qualquer porte localizados nas

regiões abrangidas pelos programas de desenvolvimento
regional (Programa Nordeste Competitivo, Programa

Amazônia Integrada e Programa Reconversul - o último

abrangendo municípios da metade sul do Estado do Rio
Grande do Sul) e para microempresas e empresas de

pequeno porte em qualquer região do país. Para o

BNDES, as microempresas possuem receita operacional
bruta de até setecentos mil reais e as pequenas empresas

de setecentos mil a R$ 6.125 mil.

Consultando novamente o BNDES, a informação
recebida foi que o programa teve início em agosto do

ano de 1999; então percorremos as agências bancárias

centrais de instituições financeiras credenciadas no
Município de Londrina: Banco do Estado do Paraná,

Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Após solicitarmos informações a respeito do
programa para os funcionários que fazem atendimento

ao público em geral, que demonstraram total

desconhecimento, entramos em contato com os
gerentes, e estes confirmaram que não receberam

instruções a respeito de financiamentos do BNDES para

o turismo. Assim, constatamos que não são apenas os
pequenos e médios proprietários que desconhecem esta

linha de financiamento, mas os agentes locais das

próprias instituições financeiras. Entramos em contato
com o BNDES, relatando o ocorrido. A resposta, em 25/

10/1999, por e-mail, foi a seguinte: “Sempre que um

programa ou linha de crédito é instituído o BNDES
informa a todos os agentes financeiros credenciados.

Cada agente financeiro tem seus mecanismos próprios

de divulgação interna”.
Outra possibilidade de financiamento

apresentada oficialmente para o turismo rural está dentro

do PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento

da Agricultura Familiar), do Banco do Brasil, que tem
como objetivo, segundo o folheto de divulgação:

“Agregar renda à família através do apoio financeiro para

o desenvolvimento de atividades alternativas que
possibilitem novas fontes de receitas, geradas a partir

da utilização da mão-de-obra disponível”. Este

financiamento é específico para os pequenos produtores
rurais, que “[...]trabalhem exclusivamente com mão-de-

obra familiar ou mantenha até 02 (dois) empregados

permanentes[...]”.
Porém uma visita na agência central do Banco do

Brasil, no Município de Londrina, para solicitar

informações a respeito, em novembro de 2000, nos
mostrou que só seria possível solicitar empréstimos,

dentro do PRONAF, para a agricultura – na época, para a

cultura de soja e milho (lavouras de verão). O funcionário
nos informou que cada agência do banco pode ter

posições diferentes  com relação à liberação de

empréstimos dentro do PRONAF – e na agência de
Londrina, em específico, em nenhum momento foram

liberados empréstimos para investimentos em turismo

rural. A percepção de agentes do SEBRAE (Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas), na região, com

relação à questão dos financiamentos para o turismo

rural, exposta durante uma entrevista, é acurada para o
momento atual: consideram que se o Paraná não for

considerado, dentro do país, como um estado turístico,

os bancos não terão interesse em financiamentos e, com
relação ao turismo rural, a abertura de financiamentos só

ocorrerá realmente quando o turismo rural provar ser um

negócio viável (na perspectiva econômica, de um negócio
que trará lucros).  Além disso, durante os últimos doze

meses, tampouco foram liberados empréstimos para

quaisquer investimentos em infra-estrutura, por falta de
verbas. A experiência nos remete à discussão da

unificação do capital no período atual, analisada por

Santos (1997, p. 41):

O Banco tem, pois, um papel seletivo fundamental. [...]

A verdade é que também escolhe, segundo as condições

estruturais e conjunturais, os setores de investimento,

assim como escolhe entre tomadores potenciais. Isso,

todavia, ele faz com a massa de dinheiro das firmas e do

público à sua disposição[...]

Em suma, há quase uma invisibilidade dos
programas de financiamento para o turismo rural na

região, que é total entre os pequenos proprietários

entrevistados e mesmo para as prefeituras, a não ser
como uma promessa, entre outras, de um determinado
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político que recebe ou deseja apoio eleitoral. As práticas

políticas tradicionais de personalismo aparecem também

nas políticas de estímulo ao turismo rural: as exceções
para a invisibilidade do financiamento específico (do

BNDES) ocorreram para três entre os maiores

empreendimentos pesquisados, dois dos quais
receberam uma oferta de empréstimo diretamente de

agentes de Curitiba,  sem solicitá-la; e o outro que

considerou as exigências de documentos como tornando
inviável a retirada do empréstimo (Tabelas 2 e 3). O

problema é nacional, segundo matéria que avaliava o

congresso da Associação Brasileira de Agentes de
Viagens (ABAV):

O setor do turismo espera, no entanto, que as

promessas de acesso fácil aos financiamentos não sejam
como no ano passado. O presidente nacional da Abav,

Goiaci Guimarães, lembra que, em Pernambuco, na Abav

98, houve o compromisso de facilitar os empréstimos,
mas na prática nada mudou. Neste ano, o ministro do

Esporte e Turismo, Rafael Greca, fez a mesma promessa,

na abertura do evento, quinta-feira à noite. (MURARA,
1999b, p. 7)

O turismo rural, em alguns países da Europa, foi

implementado com financiamentos e subsídios do

Estado, dentro de uma política de estímulo à atividade
turística em pequena escala, pelas possibilidades de gerar

dinamismo em áreas mais pobres e pela política de

valorização da conservação no espaço rural. É possível
constatar, pelos programas apresentados anteriormente

e pelas ações que permitem acesso aos financiamentos,

que a ação política brasileira concreta atual não vai ter
esta escala como um foco importante, estimulando com

a maioria dos programas particularmente o turismo na

escala dos grandes empreendimentos.
Com preocupações a respeito do turismo em

pequena escala, mas sem facilidades financeiras para a

construção da infra-estrutura, aparece o projeto Turismo
Ecológico, que foi lançado pela EMBRATUR em 1987.

Em 1994(b) é lançado o Manual Operacional do Turismo

Rural, no qual é indicado como responsabilidade da
EMBRATUR coordenar e supervisionar a implantação

do turismo rural no Brasil. Em 1998,

durante a Oficina de Planejamento em Turismo

TABELA 2 – Ações do governo federal, segundo os entrevistados

Número de menções
Nenhuma                                                                                                                51
Tem o programa do PNMT/tem programa de turismo     7
Faz a capacitação dos monitores em oficinas de turismo/reuniões PNMT     4
Dá o selo de município com potencial turístico     4
Mandou verba para projetos relacionados     4
Deputados federais fazem ementas para investimentos em projetos     2
Vai mandar verba para a construção de um aterro sanitário     2
Aprovou um projeto e prometeu verba     1
Criou, em parte, o Programa Fundo de Vales, com passeios ciclísticos     1
Está definindo pólos turísticos     1
Está investindo na infra-estrutura     1
Faz a propaganda     1
Faz estudos a respeito                1
Fez um projeto de canoagem     1
O PNMT informa e fala da importância da participação da populaçã     1
O PNMT organiza, diagnostica e faz propostas     1
O prefeito é convidado para eventos de turismo, em Brasília     1
Promete que vai fazer investimentos a respeito     1
Valorizou o dólar, estimulando o turismo interno     1
Não respondeu/não sabe   12
Fonte: Entrevistas realizadas, 1998, 1999 e 2000. Resposta múltipla.
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Rural, organizada pela EMBRATUR, os agentes
envolvidos eram assessores privados, representantes

do SEBRAE, da EMBRATUR, da Empresa Brasileira de

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), da Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), da

ABRATURR, do Ministério da Agricultura, de

universidades e faculdades, de secretarias de turismo
estaduais, de ONG e empresários do setor. São agentes

que devem acentuar suas ações a respeito do turismo

rural brasileiro nos próximos anos.
O Programa Nacional de Municipalização do

Turismo é também de 1994, coordenado por um comitê

executivo, composto por representantes da Secretaria
de Turismo e Serviços, do Ministério da Indústria, do

Comércio e do Turismo; da EMBRATUR, do mesmo

ministério; do Banco do Brasil; da Associação dos
Municípios com Potencial Turístico (AMPTUR); da

Comissão do Turismo Integrado; do SEBRAE e do

Serviço Nacional do Comércio (SENAC). Além deste
comitê executivo, a coordenação também é feita em escala

estadual, com comitês compostos pelos mesmos órgãos.

O PNMT foi iniciado no Paraná apenas dois anos depois,

TABELA 3 – Contatos com a EMBRATUR

Número de menções
Nenhum 44
Ela organiza o PNMT/as teorias e os conceitos são da EMBRATUR 9
Ela manda um formulário para ser preenchido/manda o RINTUR 8
Ela dá o selo de município com potencial turístico 7
Participamos em Brasília/alguém do município foi em reunião em Brasíli 4
Participamos de oficina em Curitiba 3
Ela convida para reuniões em outros locais, mas não há verba para viagens 2
Enviei projeto para a EMBRATUR 2
Prometeu divulgar a propriedade na TV/em cartaz 2
Ofereceu empréstimo do BNDES que não foi aceito 2
Alguém da EMBRATUR foi em evento sobre turismo rural em Londrina 1
Envio informações da ficha de recepção 1
Estamos credenciados na E 1
Pediram fotografias para um livro sobre turismo 1
Ela divulga a Casa da Cultura e o cinema daqui 1
Ela manda cor 1
Há conversas a respeito de área de conservação dentro do roteiro turístico 1
Há contato via CMT 1
Há contato via Paraná Turismo 1
Mandou calendário de eventos 1
Mandou verba para centro de eventos 1
Veio até o município e fez um vídeo 1
Veio até o município fazer uma pesquisa 1
Representantes da EMBRATUR estão em vários eventos 1
Fonte: Entrevistas realizadas, 1998, 1999 e 2000. Resposta múltipla.

em 1996. (TURISMO[...], 1998)
Um dos objetivos do programa é estimular a

criação de conselhos municipais de turismo e de fundos

turísticos municipais, com recursos próprios, para a
instalação da infra-estrutura. O conselho normalmente

deveria ser formado por diversos empresários,

associações de classe e representantes da prefeitura e
de outras instituições, o que, em tese, poderia permitir

maior democratização e transparência nas decisões locais

a respeito do turismo. Segundo o documento oficial,
haveria uma oferta de assessoria técnica para a formação

do conselho e do fundo – mas o trabalho de campo

indicou uma grande dificuldade, especialmente nos
menores municípios pesquisados, na realização de tais

ações. A realidade está bastante distante dos objetivos

indicados: há uma série de dificuldades no trabalho
democrático e representativo dos conselhos, que podem

estar representando os segmentos mais conservadores

da sociedade local (Tabelas 4, 5, 6 e 7), apesar das oficinas
realizadas terem motivado vários membros com relação

às possibilidades do turismo rural para a melhoria dos

problemas sociais enfrentados na escala local.
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TABELA 4 – Cargo/profissão dos membros dos Conselhos Municipais de Turismo
                                                                                                                                   Número de menções

Vereadores 5
Professores 3
Representantes dos bancários 3
Representantes da Associação Comercial e Industrial 2
Representantes da diretoria de clube de lazer municipal 2
Representantes do Lions Club 2
Representantes do Rotary Club 2
Representantes dos proprietários rurais 2
Representantes femininas 2
Comerciante (mercado) 1
Diretor da Companhia Municipal de Desenvolvimento 1
Diretor do Departamento Municipal de Turismo 1
Padre 1
Presidente do sindicato patronal de agricultores 1
Representante da Associação Comercial, Industrial e Agrícola 1
Representante da Associação Cultural e Esportiva 1
Representante da Associação de Bares e Restaurantes 1
Representante da Associação de Produtores Rurais 1
Representante da Associação de Senhoras 1
Representante da colônia japonesa 1
Representante da EMATER 1
Representante da Loja Maçônica 1
Representante da OAB 1
Representante da Prefeitura Municipal 1
Representante da rede hoteleira 1
Representante da Secretaria Municipal da Agricultura 1
Representante da Secretaria Municipal da Educação e Cultura 1
Representante da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo 1
Representante da Secretaria Municipal de Turismo 1
Representante de faculdade do município 1
Representante de indústria municipal (fábrica de macarrão) 1
Representante de jornal local 1
Representante do CEFET 1
Representante do Departamento Municipal de Esportes 1
Representante do Departamento Municipal de Obras 1
Representante do Núcleo Regional de Ensino 1
Representante do resort 1
Representante do setor gastronômico (restaurante) 1
Representante dos trabalhadores rurais 1
Secretária Municipal do Desenvolvimento Econômico 1
Secretário do Planejamento 1
Vice-prefeito 1
Fonte: Entrevistas realizadas, 1998, 1999 e 2000. (Esta questão foi feita apenas em 14 entrevistas - municípios que
estão no PNMT).
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Em nenhum dos municípios pesquisados, no

Norte Velho do Paraná, o fundo estava funcionando em
conta própria – em pelo menos um dos municípios

aguardava-se o envio de repasse financeiro do governo

do estado para sua criação, a fim de não comprometer o
orçamento municipal, declarado como insuficiente pelo

processo de empobrecimento destes municípios menores

e de características agrícolas. O programa considera seu
objetivo o de conscientizar a  sociedade para a

importância do turismo, sendo um processo realizado

com a população que será beneficiada pelas ações
desenvolvidas no próprio município, procurando a

vinculação da comunidade com o programa.

As afirmações, que já se tornaram comuns, sobre
a necessidade de conscientizar a população com relação

ao turismo, mostram a necessidade do aprofundamento

a respeito do conceito de consciência pois, a rigor, não é
possível conscientizar outra pessoa. Uma das

preocupações de Sartre (1996, p. 144) foi procurar a

estrutura ontológica da consciência, escrevendo o
seguinte:

Mas, para ser preciso, não pode haver ligação causal entre

duas consciências: uma consciência não pode ser

TABELA 5 – Escolha dos membros dos Conselhos Municipais de Turismo
                                                                                                           Número de menções

A Câmara escolhe as entidades, que indicam os representantes 1
As pessoas são representantes de segmentos da sociedade local 1
Através de portaria do prefeito, cada associação manda seu representante 1
Convidaram pessoas interessadas e todas as associações 1
Ocorreu preocupação com a participação efetiva das mulheres 1
São, na maioria, pessoas engajadas na ecologia, agricultura e comércio 1
São pessoas ligadas aos equipamentos da oferta turística 1
São pessoas que apoiam o prefeito atual 1
São pessoas que participam de outros conselhos 1
São pessoas que participam na organização de festas e eventos 1
São pessoas que participavam de reuniões ligadas ao turismo 1
O CMT ainda não foi formado 3
Fonte: Entrevistas realizadas, 1998, 1999 e 2000. (Esta questão e a das duas tabelas seguintes foram feitas apenas em
14 entrevistas - municípios que estão no PNMT).

TABELA 6 – Aplicação da verba do Fundo Municipal de Turismo
                                                                                                     Número de  menções

Seria aplicada em divulgação, placas e em paisagismo (entrada da cidade) 1
Seria aplicada em organização de eventos 1
Seria aplicada na recuperação e conservação do rio 1
Seria aplicada nos eventos, nas compras como de fios e combustível 1
Seria direcionada para a melhoria de acampamentos e de estradas 1
Ainda não foi discutido/não sei 9
Fonte: Entrevistas realizadas, 1998, 1999 e 2000.

TABELA 7 – Atuação dos Conselhos Municipais de Turismo
Número de menções

As pessoas vão nas reuniões e ficam sem saber o que devem fazer 2
As reuniões são dominadas pelo presidente 1
Está estudando como ocorrerá a arrecadação e aplicação do FMT 1
Faltam verbas para as viagens até Curitiba 1
Há pouca participação efetiva 1
Há pouca participação nas palestras oferecidas 1
Não dão autonomia e verba para ser real, os políticos querem agir sós 1
Organizou eventos que deveriam dar recursos para o FMT 1
Participa de reuniões da Paraná Turismo 1
Não respondeu 4
Fonte: Entrevistas realizadas, 1998, 1999 e 2000.
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provocada “de fora” por outra consciência; ela constitui

a si mesma segundo sua própria intencionalidade, e o

único laço que pode uni-la à consciência anterior é um

laço de “motivação”.

Se o turismo vai, realmente, beneficiar a população
como um todo (e não apenas uma pequena parcela desta

população) atividades que permitam o acesso às

informações necessárias para que as pessoas façam o
seu próprio juízo de valor a respeito do tema são

importantes. Mas, assim como ocorre no processo

educativo, a consciência não é algo que pode ser
transmitido mediante atividades informativas ou

discursos, e sim fruto de um processo interno do sujeito.

Além disto, a desconfiança da população com relação
aos agentes institucionais muitas vezes foi formada em

um processo histórico no qual ficaram excluídos dos

benefícios possíveis dos diversos programas estatais e,
dentro do turismo, também há a possibilidade das

populações mais pobres ficarem excluídas, ocorrendo

uma concentração de atividades e investimentos. A
motivação, entretanto pode ocorrer por meio de medidas

concretas que destaquem e fortaleçam os benefícios do

turismo para a maioria da população.
Outro órgão que está atuando na motivação para

a oferta do turismo rural é a ABRATURR, cuja sede

inicialmente era em Florianópolis (SC), e que estava
organizada sobretudo no sul do Brasil, nos estados do

Paraná e Mato Grosso do Sul e em organização em São

Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul no ano de
1998. (ZIMMERMANN, 1998)

Depois de algum tempo sem atuação, em agosto

de 1999 ocorreu uma eleição e a transferência da diretoria
para Brasília.  No ano de 2000 a ABRATURR tinha

atingido outros estados brasileiros: Espírito Santo, Rio

de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e
Ceará. Seus objetivos, dentro da Política Nacional de

Turismo, são:

[...]criação da Ruraltur – Comissão Nacional de Apoio ao

Turismo Rural, tarefa maior que a atual diretoria da

Associação se encarregou de viabilizar, via Congresso

Nacional, conforme anexos. [...] do ordenamento da

atividade de turismo no espaço rural brasileiro,

permitindo, assim, o reconhecimento da atividade por

parte das autoridades, diferenciação tributária para as

empresas produtivas no meio rural, maior confiabilidade

nos registros e dados e, por fim, uma forte rede de

informação para o empreendedor deste importante

segmento econômico. Como meta, ainda, uma forte

campanha nacional de motivação ao turismo rural (a

exemplo do que aconteceu em Londrina), o calendário

oficial de eventos, além do fortalecimento do espírito

associativista no âmbito regional, dentro da filosofia de

que só seremos universais se cantarmos a nossa própria

aldeia. (Renato Bravo, carta datada de 20/04/2000 –

transcrição autorizada)

De agosto de 1999 a março de 2000 a ABRATURR

participou de dezenas de eventos, reuniões, encontros e

audiências com instituições, dos quais alguns exemplos
são:

· ago/1999: eleição da nova diretoria;

· set/1999: reestruturação da Associação
Paranaense de Turismo Rural e resgate do tropeirismo

(roteiro Viamão/RS a Sorocaba/SP - um dos principais

caminhos percorridos pelas tropas partia das Missões
Jesuíticas no Rio Grande do Sul, passava pelo oeste de

Santa Catarina e percorria o sudoeste e centro do Paraná,

até chegar a Sorocaba, onde ocorria anualmente uma
feira de animais. Muitas cidades surgiram, no caminho

das tropas, com base em pequenas pousadas e casas de

comércio que atendiam os viajantes. Está ocorrendo,
atualmente, um renascimento do tropeirismo, agora com

um caráter turístico);

· set/1999: encontro de prefeitos promovidos pela
AMPTUR;

· out/1999: Congresso Brasileiro de Turismo Rural;

· nov/1999: reunião no Instituto de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA) sobre a implantação do

turismo rural nos assentamentos;

· nov/1999: Jornada Técnica da Produção Turística
no Espaço Rural e Natural – evento com a presença de

representantes dos países do MERCOSUL e de Portugal,

Itália, França e Espanha;
· nov/1999: audiência com o presidente da

EMBRATUR;

· jan/2000: participação na Feira Internacional de
Turismo (Madri);

· mar/2000: audiência pública no Congresso

Nacional com apresentação da proposta de criação da
RURALTUR (Comissão Nacional de Apoio ao Turismo

Rural).

De acordo com o projeto, a RURALTUR teria uma
diretoria executiva formada pela EMBRATUR,

associações do setor e pelo SEBRAE - Nacional. O

SEBRAE também está realizando ações para a divulgação
do turismo rural. O SEBRAE – Londrina formou um grupo

para visitar as fazendas de Lages – SC, no ano de 1997.

Pelo menos uma das pessoas participantes iniciou a
atividade turística na sua propriedade, estimulada por

essa excursão. Um outro grupo foi formado para conhecer

a experiência de turismo rural na Espanha e França pelo
SEBRAE – Paraná (RIBEIRO, 1998). Os vários SEBRAEs
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estão trabalhando com o fomento do turismo rural nas

diversas regiões brasileiras. (ZIMMERMANN, 1998)

A ABAV é também citada nos jornais no processo
que está aqui sendo denominado de estruturação e ação

de agentes ligados ao turismo rural, como na assinatura

de um protocolo de intenções com o governo federal
para a exploração do ecoturismo nos parques nacionais

(ECOTURISMO, 1998). Rodrigues, A. (1997) também cita

o Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal e o Instituto Brasileiro do Meio

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

(IBAMA), além dos grandes projetos implementados pela
PRODETUR Amazonas, Centro Oeste e Nordeste, que

possuem investimentos de organismos financeiros

transnacionais (BID e BIRD) e/ou nacionais (BNDES e
Banco do Nordeste do Brasil).

O programa de reeleição à presidência do então

candidato Fernando Henrique Cardoso elegeu o turismo
e a cultura como áreas que deveriam receber

investimentos nas políticas públicas - considerando estas

áreas prioritárias pela grande quantidade de empregos
gerados (SAMARCO, 1998). Segundo o presidente da

EMBRATUR um quarto de hotel gera de 0,4 a 2 empregos

diretos (CARVALHO, 1998). Em conjunto com a
EMBRATUR, a Frente Parlamentar de Turismo e a

Associação Brasileira de Gastronomia, Hospedagem e

Serviço formaram um grupo para criar um programa
emergencial de combate ao desemprego, com a meta de

gerar, em dois anos, 600 mil empregos no setor. (MOURA,

1999)
São também agentes importantes os membros das

ONGs que atuam apenas no território brasileiro. Por

exemplo, em 1999, duas notícias a respeito do ecoturismo
em unidades de conservação faziam referências à

Sociedade Brasileira para a Valorização do Ambiente -

Biosfera e a Fundação SOS - Mata Atlântica. Esta última
possui um Centro de Interpretação Ambiental e Turística.

(GUETHS, 1999; CARNEIRO, 1999)

3.  A ESCALA ESTADUAL

Os governos estaduais, dentro da Política
Nacional de Turismo , definem prioridades e hierarquizam

pólos e corredores turísticos. A EMBRATUR (1994a)

considera como responsabilidade dos órgãos oficiais de
turismo das diversas unidades da federação a promoção

da integração das prefeituras municipais por região,

dentro do estado, identificando as similaridades. Em maio
de 1999 cento e dez municípios paranaenses (de um

universo de 399) receberam o Selo de Município

Prioritário para o Desenvolvimento de Turismo , da
EMBRATUR. (ALBUQUERQUE, 1999a)

No Estado do Paraná a Secretaria de Estado do

Esporte e Turismo tem duas autarquias: a Paraná Turismo

e a Paraná Esporte, além da Ecoparaná, uma agência social
autônoma, vinculada à Secretaria de Esporte e Turismo.

A a criação destas agências é uma tendência da política

estadual, delegando serviços públicos (e verbas
públicas) a empresas privadas.

O Instituto Ambiental do Paraná (IAP), com o

Projeto Ecoverão, que começou em dezembro de 1997,
tinha como objetivo a  aglutinação de prefeitos do norte

do Paraná, em especial os  dos municípios que tiveram

áreas inundadas com as hidrelétricas construídas no Rio
Paranapanema. O projeto estimulava ou organizava

atividades de lazer e turismo no norte do Paraná, assim

como na denominada Costa Oeste e no litoral. Estavam
atuando no norte do Paraná, em conjunto com o IAP, o

Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço Social do

Comércio (SESC), ambos do município de Jacarezinho,
além da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e

Recursos Hídricos - Superintendência de Londrina. Com

o projeto, a cada final de semana de verão eram realizadas
Os problemas que nos foram relatados como os

motivos para a não continuidade do projeto foram os de

diversas carências: de apoio e integração com outros
órgãos estatais; de envolvimento das diversas

prefeituras; de funcionários para a organização das

atividades; de patrocinadores; e de profissionais aptos
a trabalhar com o turismo e a questão ambiental.

Uma influência indireta do governo do estado é

por meio do ICMS Ecológico (Lei Complementar 59/1991),
aprovada pelo Paraná, que determina a distribuição de

5% do ICMS para os municípios que possuam em seus

territórios unidades de conservação ou mananciais de
abastecimento para municípios vizinhos.

É um índice de compensação e incentivo fiscal

para os municípios, que deve ter um valor maior que o
ICMS arrecadado e devolvido pelo estado, casa área

fosse de produção agrícola (e da agricultura mais

representativa do município). O ICMS Ecológico mudou
o quadro em que as prefeituras consideravam a criação

de uma unidade de conservação uma limitação imposta

pelo governo estadual ou federal à arrecadação municipal.
O trabalho de campo demonstrou que o interesse

por áreas de conservação, com a lei, foi estimulado, assim

como os projetos de utilização destas áreas para o lazer
e turismo (Tabela 9). Foram repassados aproximadamente

40 milhões de reais a 198 municípios do Paraná durante o

ano de 1998. No ano de 1999 o repasse foi de mais de 43
milhões de reais, conforme informações fornecidas pelo

IAP. Anualmente estas áreas, incluindo as RPPNs, são

avaliadas por técnicos do instituto e o índice que cada
município receberá poderá aumentar, diminuir ou até
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TABELA 8 – Ações do governo estadual, segundo os entrevistados
                                                                                                                         Número de menções
Nenhuma    32
Fez o Ecoverão do IAP/ajuda no Ecoverão     5
Convida para cursos de turismo/dá capacitação/oficinas do PNMT     5
Enviou verba/mandou parte/liberou verba para projeto do município     4
Manda técnicos/técnicos da Secretaria de Turismo para visitar as fazendas e orientar     4
Tem o trabalho da Paraná Turismo     4
Montou a Ecoparaná     3
Montou o Projeto Costa Norte/o Projeto Costa Norte  que não saiu do papel     3
Conserva as matas através de programas como o ICMS Ecológico     2
Lançou uma obra que é guia de turismo/enviou livro sobre turismo     2
Manda folders/confecciona folhetos     2
Mudou a lei com relação às fazendas de caça               2
Repassa o ICMS ecológico     2
Abriu financiamento, mas caro e muito burocrático     1
Abriu linha de crédito para municípios com potencial turístico     1
Administra e sustenta os parques     1
Constrói rodovias     1
A Paraná Turismo trouxe oficinas para o município     1
Dá apoio político quando ocorrem problemas de legislação     1
Dá o selo de município com potencial turístico     1
Divulga o município               1
Está com um programa na TV que mostra os muni     1
Faz estudos     1
Fez um levantamento, via Paraná Turismo     1
Enviou caiaques     1
Está definindo pólos turísticos     1
Está investindo na infra-estrutura     1
Montou a Paraná Turismo     1
Montou, em parte, o Programa Fundo de Vales, com passeios ciclísticos     1
Montou os Jogos da Natureza     1
Montou uma caravana para conhecer a Costa Oeste     1
Organiza pescaria na represa     1
O IAP proibiu, por um tempo, as fazendas de caça     1
O IAP manda técnicos e faz projetos     1
Os pesquisadores do governo do estado vão até o município     1
Pavimentou a estrada e deu a idéia de fazer um roteiro turístico     1
Secretaria da Cultura manda peças de teatro, oficinas de banda e fanfarras     1
Vai montar um projeto, via IAP, para o turismo     1
Fonte: Entrevistas realizadas, 1998, 1999 e 2000. Resposta múltipla.

deixar de existir, dependendo da avaliação feita com

relação aos cuidados e trabalhos desenvolvidos.

Como o objetivo da lei não determina que essa
verba seja destinada à conservação, mas é um

recurso complementar que a administração municipal

pode destinar às áreas prioritárias, e que podem ser a
educação ou a saúde, eventualmente ocorrem conflitos

em municípios que possuem unidades de conservação

com problemas para a sua manutenção. Com relação
específica aos municípios que possuem áreas indígenas,

ocorreu uma transformação na lei:

As lideranças indígenas do Paraná estão se mobilizando

para boicotar os 23 prefeitos dos municípios do Estado

que têm reservas indígenas em seus limites e não estão

cumprindo [...] a lei estadual aprovada em outubro de

1999 que obriga os municípios que recebem o ICMS

ecológico [...] às prefeituras que têm áreas indígenas em

seus limites,  a reverter 50% do valor repassado pelo

governo estadual em investimentos que beneficiem as

reservas. (PELEGRINO, 2000, p. 5)

Essa lei, Lei Estadual 12.690, de 18/10/1999, dispõe
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que este recurso deve estimular ações que propiciem o

incremento econômico da comunidade indígena, não
devendo ser utilizada para a saúde, educação e

assistência social, que é obrigação do Estado, mas para

projetos econômicos, como reflorestamentos, compra de
equipamentos agrícolas, construção de moradias e

ecoturismo.  Em alguns municípios um conselho está

sendo formado, com a participação de lideranças
indígenas, para fiscalizar e discutir a aplicação deste

recurso, segundo informações obtidas em entrevista no

IAP – Londrina.
O governo do estado também tem o Programa

Florestas Municipais, em 1998 com 14 mil produtores

rurais em 328 municípios e o Programa Estadual de
Desenvolvimento Florestal, com 8 mil produtores rurais,

com o reflorestamento anual de 15 milhões de árvores,

de acordo com artigo veiculado (REDE[...] , 1998). O
Programa Florestas Municipais, segundo entrevista

realizada com agentes do IAP - Curitiba, é um convênio

do governo estadual com as prefeituras, destinado à
produção de mudas florestais. A definição do tipo de

muda que será produzido depende das necessidades do

mercado regional, podendo ser mudas de espécies
nativas para fins de reflorestamento produtivo ou para

fins de recomposição de áreas de conservação, mas

também podem ser mudas de eucaliptos. O setor
madeireiro do Paraná está preocupado com a escassez

de matéria-prima nos próximos anos, com a previsão de

que a escassez vai ocorrer em 2006 (AGASSI, 2000). O
reflorestamento, em alguns casos, está relacionado aos

projetos de turismo rural.

Um programa lançado em 1998 foi o Programa

Bolsa da Árvore, um sistema no qual  consumidores  de
madeira,  como hotéis, restaurantes e indústrias pagam o

equivalente à reposição florestal obrigatória a pequenos

produtores da região que já tem área plantada. O
gerenciamento da transação é feito pelo IAP e pela

EMATER.

Com estes projetos, o IAP tem como objetivo
recuperar parte das florestas, que atualmente

correspondem a 8,1% da área total do estado (IBGE, 1998)

com a meta de chegar à 15% - de 600.000 hectares para 1
milhão de hectares (CASADO, 1999). Há uma demanda

crescente no estado por madeira e, caso a compra de

madeira for feita corretamente, o que nem sempre ocorre,
os reflorestamentos são mais interessantes

financeiramente para todos os envolvidos - a reposição

florestal obrigatória, dentro do Paraná, é cobrada no
transporte de madeira em toros, e na nota fiscal há um

selo de transporte que é comprovante do pagamento da

reposição. O valor de reposição obrigatória é cobrado
na proporção de 4 árvores por metro cúbico de madeira

proveniente de reflorestamento e 8 árvores por metro

cúbico de madeira proveniente de florestas nativas.
Um decreto de 1999 permite também que uma

propriedade que não tenha os 20% de reserva de mata

legal possa transferir estes 20%, que são exigidos pela
legislação, para outra propriedade, desde que esta fique

no estado, apresente a mesma tipologia florestal e esteja

na mesma bacia hidrográfica (SAUER, 1999). Assim, uma
propriedade que tenha mais de 20% de matas pode ceder

TABELA 9 – Influência de programas relacionados à conservação de áreas de vegetação
                                                                                                    Número de menções

Nenhuma 36
Ocorrem visitas nas áreas de conservação 4
Há um aumento das áreas verdes 4
Aumenta o orçamento do município, que pode investir em turismo 3
Melhora a qualidade das áreas de conservação 3
Aparecem projetos de turismo nas unidades de conservação 2
As margens do rio estão sendo reflorestadas/margens ficam mais atrativa 2
A prefeitura está fornecendo mudas 1
As áreas de proteção serão utilizadas para caminhadas ecológicas 1
As matas podem servir como atrativos 1
As mudas do viveiro municipal estão ornamentando a cidade 1
Aumenta a quantidade de áreas de conservação 1
Criei uma RPPN, com visitas, para que o município receba ICMS ecológico 1
Dá para cobrar melhorias das áreas verdes, pois o município recebe verbas 1
Há uma discussão de passar o ICMS ecológico para o FMT 1
O município recebe verbas com as RPPNs 1
Os alunos passaram a plantar árvores, durante as visitas 1
Não respondeu 22
Fonte: Entrevistas realizadas, 1998, 1999 e 2000.
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uma parte para outra que não tenha o limite legal. Todavia,

as matas ainda existentes nas propriedades não podem

ser derrubadas, mesmo que ultrapassem os 20%. Se a
propriedade tiver 100% de mata, as alternativas serão de

transformar a área em uma reserva florestal legal coletiva

privada ou a de vendê-la para a prefeitura criar uma
unidade de conservação e ter direito ao ICMS Ecológico,

segundo informações que nos foram dadas por técnicos

do IAP. Estas políticas, indiretamente, influenciam a
conservação de matas e florestas nativas, já que fazem

crescer o consumo de madeira de reflorestamentos.

A EMATER está atuando na construção de
circuitos de excursionismo rural na Região Metropolitana

de Curitiba, onde dois já foram implantados: o Circuito

Italiano e o Circuito do Vinho. Isto significou um novo
dinamismo para os pequenos produtores da região:

Atualmente já circulam de 600 a mil pessoas por final

de semana [...]. Com isso, cada propriedade está
incrementando em até 30% as vendas dos produtos

artesanais. [...] A idéia é implantar projetos semelhantes

na região de Londrina[...]. (CASADO, 2000, p. 5) Em
abril de 2000, pela primeira vez, o turismo rural foi

discutido em dois eventos e apresentado dentro da

Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina, na Via
Rural, área utilizada pela EMATER para divulgação de

atividades e tecnologias que permitam agregar renda e

gerar empregos no meio rural, na nova ótica
extensionista. Um artigo, do diretor-presidente da

EMATER – Paraná, dava este enfoque:

A Empresa continua olhando para o futuro, à procura de

novos desafios. Foi assim que em 1999 deu início ao

processo de modernização de sua estrutura. Os

extensionistas abandonaram seus antigos métodos de

trabalho e passaram a buscar um maior compromisso

com os produtores. Foram criados processos finalísticos

em que os técnicos partem da realidade regional e da

análise do mercado, para orientar os produtores. [...]  A

extensão rural ainda está trabalhando em projetos de

vanguarda como a Agricultura Orgânica,   as Redes de

Propriedades de Referência,   o Turismo Rural,   a Rede de

Biodiversidade e a capacitação dos produtores.

(NEIDERHEITMANN, 2000, p. 2)

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná
também tem o projeto Turismo Educativo, no qual a

hospedagem e alimentação são garantidas pelo Estado,

ao passo que a escola banca a viagem, ajudada pela
comunidade (SANCHES, 1998). Projetos como este tem

influência no sentido de criar o hábito da viagem para

uma parcela da população. A popularização da viagem
de estudos, antes realizada por uma pequena minoria, é

uma das tendências turísticas atuais.

Por intermédio das entrevistas, constatamos a

existência da Associação dos Municípios Turísticos do
Paraná (AMUTUR), e iniciamos uma procura de

informações a respeito da instituição. Porém não foi

possível entrarmos em contato, e aparentemente esta já
não mais existe. Em Curitiba a Paraná Turismo não sabe

informar o endereço. Os e-mails são devolvidos e o

telefone da associação foi vendido em 1999. O município
de São Jerônimo da Serra, ex-associado, está sem contato

com a AMUTUR desde 1999, e considera-se fora da

associação, não pagando mais a taxa combinada.
Formada por vários prefeitos, tinha como alguns dos

seus objetivos, segundo correspondência enviada para

uma prefeitura em 1998:

Apoiar a captação de recursos públicos e de outras fontes

para o aproveitamento do potencial turístico dos

municípios membros; [...] Estabelecer canais de contato

de lideranças municipais com outras instâncias, sobretudo

autoridades governamentais.

O governador do Estado do Paraná entregou ao

Ministro de Turismo, em maio de 1999, um plano para o
turismo estadual, envolvendo 93 municípios, explorando

em particular o ecoturismo e o turismo rural. Para isto

dividiu o estado em cinco grandes áreas de atuação:
Costa Oeste, Vale do Iguaçu, Costa Leste, Campos

Gerais e Costa Norte.

O governo do estado esperava conseguir uma
boa parte da verba solicitada pelo ministério ao

PRODETUR – Sul para os três estados do sul e o Estado

do Mato Grosso do Sul, no valor de 750 milhões de reais,
que foram solicitados ao BID (ALBUQUERQUE, 1999b).

Dois dias após este artigo, foi divulgada uma matéria

que fazia referência a uma nota oficial na qual o então
Ministro de Turismo alertava contra um golpe em que

pessoas ou empresas utilizavam seu nome para vender

projetos de turismo às prefeituras. (TORTATO, 1999)
Outro fator referido na imprensa local que

podemos citar como uma possibilidade para o estímulo

indireto ao turismo no Estado do Paraná é o de produções
cinematográficas realizadas no estado, que divulgam

suas belezas cênicas, como por exemplo a que foi realizada

em Londrina, da cineasta Tizuka Yamasaki (Gaijin II).
Anthony Quinn gravou Oriundi em Curitiba e região

(Paraná[...], 1999). A filmagem da vida do Barão do Serro

Azul começou em julho de 1999 e terminou em setembro
do mesmo ano, com gravações em Curitiba, Lapa, Castro,

Paranaguá e São Bento do Sul (ALBUQUERQUE, 1999c)

A cidade histórica de Castro, na região dos Campos
Gerais, também foi o cenário de um outro filme, Os Xeretas,
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no gênero infanto-juvenil (FERREIRA, 1999) e é o local

que será utilizado para as maior parte das cenas de um

filme a respeito da vida de Oswaldo Cruz, Sonhos
Tropicais (LEITE, 2000a). Em Cascavel, uma minissérie

da Televisão Tarobá - Rede Bandeirantes, trata da história

da colonização do oeste, extremo-oeste e norte do Paraná,
com o título A Saga (MASCHIO, 1999). O livro Terra

Vermelha, de Domingos Pellegrini, romance que trata da

colonização do norte do Paraná, também deverá ser
transformado em filme, com a direção de Ruy Guerra.

(LEITE, 2000b)

Além das produções cinematográficas chamarem
atenção para paisagens que possuem potencial para o

turismo (e que são também chamadas de cênicas)  a

própria edificação pode ser utilizada, conforme planejado
em Cascavel:

A cidade cenográfica montada em Cascavel [...] tem sido

visitada por grande número de pessoas, e deve ser

remontada em outro local, como atração turística, pois

as construções são réplica das existentes no período da

colonização. [...] um grande atrativo turístico, nestes

tempos de valorização do turismo rural. (PEGORARO,

1999, p. 3)

Por fim, é possível localizar na regulação as ONGs

estaduais como a Fundação O Boticário, que financia
projetos ambientalistas em todo o território brasileiro; a

Liga Ambiental do Paraná e a Sociedade de Proteção da

Vida Selvagem (SPVS), uma outra ONG que atua no
estado; estas duas últimas são destacadas pela imprensa

nos seus comentários a respeito da questão polêmica da

legalização das fazendas de caça (REINSTEIN, 1999): no
Norte Velho Paranaense já existem duas fazendas de caça

(turismo cinegético), a Fazenda Marimbondo e a Fazenda

Guaicurus.
As ONGs atuam de diversas maneiras, estando

inseridas nas várias vertentes do ambientalismo. Muitas

foram institucionalizadas pelo poder público, com a
criação de vários conselhos do meio ambiente e parcerias

(Estado e ONGs) no gerenciamento ambiental. Segundo

RODRIGUES, C. (1997), no Brasil surgem as que são
denominadas neo-governamentais (inseridas no Estado

e com projeção internacional) e outras, pequenas e

ligadas aos movimentos populares, as socioambientais.
Por exemplo, o Conselho Estadual do Meio Ambiente do

Paraná tem a participação de quatro ONGs: Associação

de Defesa do Meio Ambiente de Araucária; Força, Ação
e Defesa Ambiental; SPVS  e Instituto Guardiões da

Natureza. A SPVS manteve a sigla mas mudou sua

denominação para Sociedade de Pesquisa em Vida
Selvagem e Educação Ambiental (DONATTI, 2000). A

mudança da denominação pode ser um indício de

mudanças que ocorrem atualmente em algumas ONGs,

que se afastam do neo-mito da natureza intocada.

4.  A ESCALA REGIONAL

Quando, neste item, destacamos a escala
especificamente regional, esta está limitada à região do

Norte Velho Paranaense, escolhida para a pesquisa

empírica do  trabalho, onde 88 entrevistas foram
realizadas. Uma das questões do roteiro perguntava

diretamente quais eram as instituições que influenciavam

a atividade turística na propriedade, no município ou na
região; mas, para a análise das entrevistas, também foram

tabuladas as instituições que, eventualmente, foram

citadas espontaneamente nas respostas de outras
questões, considerando apenas as que tiveram mais de

uma menção, dando o resultado da Tabela 10. Esta tabela

nos permite analisar quais são as instituições que
possuem visibilidade na escala local.

Aparecem aqui alguns elementos novos:

Companhia Energética de São Paulo (CESP),  políticos
específicos,  universidades e faculdades,  imprensa em

geral, Consórcio Intermunicipal da Bacia do Capivara

(CIBACAP), clubes de cavalgadas, igrejas em geral,
SENAC, Associação de Defesa do Rio das Cinzas,

Conjunto Amadores de Teatro (CAT), Centro de

Tradições Gaúchas (CTG), escolas em geral,
Fundação Nacional do Índio (FUNAI), ONG Vida Verde

e Promotoria Pública.

A CESP, na ação da construção de uma série de
usinas hidrelétricas nos rios Paranapanema e Itararé

(Capivara, Canoas I, Canoas II, Salto Grande e Chavantes),

indiretamente estimulou o turismo e os projetos de
turismo na região pelas represas que surgiram no território

dos municípios (Tabela 11).

 CIBACAP abrange 11 municípios do norte do
Paraná: Alvorada do Sul, Florestópolis, Ibiporã,

Jataizinho, Leópolis, Porecatu, Primeiro de Maio, Rancho

Alegre, Santa Mariana, Sertanópolis e Sertaneja,
banhados pela represa da Usina Hidrelétrica de Capivara,

com um dos seus objetivos sendo o aproveitamento

turístico da área, com programas de manejo, em particular,
com atividades relacionadas à pesca e aos esportes

náuticos. Atuando desde 1997, de acordo com a

entrevista que realizamos, tinha como objetivo principal
minorar o impacto causado pela construção da represa.

Seus coordenadores foram então contatados pelo

governo do estado e convidados para uma visita à
chamada Costa Oeste do Paraná, assinando então um

convênio com relação ao Projeto Costa Norte. Estavam

na expectativa de, no ano de 2000, receber uma
compensação financeira da atual Companhia de Geração
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TABELA 11 -  Atrativos turísticos do município/da região

                                                           Número
                                                          de menções
Represas/lagos das represas             18 Atividades náuticas 2
Rios             14 Exposições agrícolas 2
Quedas d’água               9 Fazendas antigas 2
Unidades de conservação               9 Fazendas de caça 2
Cavidades naturais/ cavernas/gruta          7 Fazendas de café/tradicionais 2
Fazendas                                                7 Fazendas-hotel 2
Esportes/canoagem/ escaladas/golfe        6 Festa country 2
Pesqueiros                                             6 Festas religiosas 2
Matas/vegetação                                    5 Gastronomia local/cozinha mineira 2
Festas/festas juninas/festas típicas           5 Matas nativas/conservadas 2
Corredeiras de rios              4 Natação/natação para crianças 2
Praias artificiais              4 Paisagens/paisagens naturais 2
Hipismo/cavalgadas/ cavalgadas rurais    3 Relevo acidentado/morros 2
História/história dos tropeiros              3 Sítios 2
Pesca              3 Tema country/cultura       country 2
Água mineral              2 Trilhas para motos/para jeeps 2
Área rural              2
Fonte: Entrevistas realizadas, 1998, 1999 e 2000. Resposta múltipla.

TABELA 10 -  Instituições citadas durante as entrevistas como tendo influência na    atividade turística

Instituição       Número de   referências Instituição           Número de
   referências

IAP 22                   Secretaria de Estado do Meio Ambiente.. 4
Paraná Turismo 14 SENAC 4
SEBRAE 11 Escolas em geral 3
Universidade/faculdade 11 FUNAI 3
EMATER 8 Igrejas em geral 4
CESP 7 AMUTUR 2
Políticos específicos 7 Associação de Defesa do Rio das Cinzas 2
Imprensa em geral 6 CAT 2
Ecoparaná 5 Conselhos Municipais de Turismo 2
IBAMA 5 CTG 2
BNDES 4 Promotoria Pública 2
CIBACAP 4 Secretaria  de Estado de Esporte e Turismo 2
Clubes de cavalgadas 4 Secretarias municipais 2
ONGs 4
Fonte: Entrevistas realizadas, 1998, 1999 e 2000

 Número de
menções

Elétrica Paranapanema (anteriormente CESP e privatizada
em 1999), tendo como primeira atuação prevista a do

plantio da mata ciliar às margens da Represa de Capivara.

A ação da Ecoparaná também está relacionada às
represas, mediante o Projeto Costa Norte (lançado em

1998), com o objetivo de melhorar a infra-estrutura de 14

municípios banhados pelas águas dos rios Paranapanema
e Itararé e pelas represas e atrair investimentos privados.

Dentre estes, 11 pertencem à Mesorregião do Norte
Velho Paranaense: Andirá, Cambará, Carlópolis,

Itambaracá, Jacarezinho, Leópolis, Ribeirão Claro, Santa

Mariana, Salto do Itararé, Sertaneja e Siqueira Campos.
Os outros três municípios são Alvorada do Sul, Porecatu

e Primeiro de Maio. Porém, após dois anos,

[...]praticamente nenhum investimento público foi feito
para a execução das obras. (ALVES, 2000, p. 3)
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No item políticos específicos fizemos a tabulação

das respostas dadas à esta questão que faziam referência

a um determinado político, ao invés de a uma instituição.
As referências eram que determinado membro do poder

legislativo estava tratando do desenvolvimento do

turismo no município; que outro membro do poder
legislativo tinha conseguido uma verba para a construção

de uma área de lazer; que mudanças de legislação foram

tratadas por um membro do poder executivo; que outro
membro do poder executivo estava apoiando o projeto

e, por fim, que um membro do poder executivo estadual

teria sugerido a implantação do ecoturismo na região.
Podem ser indícios de uma prática política personalista,

algumas vezes compreendida como troca de favores, ao

invés de relações de cidadania.
Também são agentes que atuam na escala regional

a UEL (Universidade Estadual de Londrina), mediante o

projeto de extensão Levantamento do patrimônio
natural de São Jerônimo da Serra e o desenvolvimento

do ecoturismo como uma fonte de renda para a

população local, pela participação de docentes e
discentes nas discussões a respeito da construção das

usinas hidrelétricas do Rio Tibagi, na preocupação de

especialistas da UEL com a destruição de sítios
arqueológicos e de partes de reservas indígenas nas áreas

que vierem a ser inundadas (ESTUDO[...], 1999). Outra

universidade que poderá iniciar uma atuação na área de
turismo é a Universidade Norte do Paraná (UNOPAR),

por intermédio do seu curso recente de Turismo e

Hotelaria. Duas ONGs foram citadas, uma ONG da região
de Cornélio Procópio e municípios vizinhos, denominada

Vida Verde, que trabalha com o Ecocentro  (educação

ambiental) e a Associação de Defesa do Rio das Cinzas,
esta última atuando especificamente em Santo Antonio

da Platina. A Paraná Turismo teve sua ação relacionada

especialmente à realização de oficinas de capacitação
dentro do PNMT.

Dos quarenta e seis municípios abrangidos pelo

Norte Velho Paranaense, apenas dez já fazem parte do
PNMT (Quadro 1), conforme informação obtida em

entrevista que realizamos com técnicos da Paraná

Turismo. A primeira fase do Programa Nacional de
Municipalização do Turismo , denominada de

conscientização, tem como objetivo a “[...]capacitação

dos Agentes  Multiplicadores Nacionais, Estaduais e dos
Monitores Municipais, para a mobilização, sensibilização

e conscientização da comunidade[...]” (EMBRATUR,

2000, p. 1). A segunda fase é chamada de fase de
capacitação, discutindo questões relacionadas à criação

do Conselho Municipal e do Fundo Municipal de

Turismo. Já a terceira é chamada de fase de planejamento,
tendo quatro passos (de zero a três). O terceiro passo,

constante no próximo quadro, é o de realização de

oficinas para a capacitação de facilitadores municipais

(repasse de técnicas e métodos de planejamento no que
está sendo chamado pela instituição de enfoque

participativo ). Com este passo dois começará a

elaboração da Estratégia Municipal de Desenvolvimento
Sustentável do Turismo. (EMBRATUR, 1999b)

QUADRO 1 - Municípios do Norte Velho que
participam do PNMT

Município Etapas
Bandeirantes 3ª Fase – Passo II
Carlópolis 2ª Fase
Cornélio Procópio 2ª Fase
Jacarezinho 3ª Fase – Passo II
Ibaiti 2ª Fase
Ribeirão Claro 2ª Fase
Santa Mariana 1ª Fase
Sertaneja 2ª Fase
Siqueira Campos 2ª Fase
Tomazina 2ª Fase

Fonte: Paraná Turismo, 2000

Um aspecto interessante na formação de

conselhos municipais de turismo é que as decisões a

respeito do turismo, na escala municipal, passam a contar
com um número maior de sujeitos e alguns destes

membros podem ter compromissos com projetos que

continuem após o término do tempo de mandato da
prefeitura, quando é freqüente que projetos sejam

abandonados pela nova administração municipal. Em

tese, os conselhos municipais poderiam ampliar a prática
coletiva e servirem como escolas para a prática

democrática.

A influência do PNMT pôde ser observada nos
municípios que aderiram notadamente pela participação

de representantes em oficinas e palestras a respeito do

turismo, de onde saem motivados. Mas, posteriormente,
alguns fazem referências a sentimentos de desânimo com

relação às dificuldades de trabalhar coletivamente em

seus municípios, onde as ações políticas tradicionais e
centralizadoras são a prática comum.

Durante as entrevistas foram destacadas também

as atuações do SENAC, mediante os seus cursos para o
turismo, e das escolas em todos os seus níveis, pois as

visitas de alunos, desde o ensino pré-escolar até o terceiro

grau, são atividades comuns em algumas propriedades,
em áreas de conservação e até na reserva indígena do

Município de Santa Amélia. Foi também em relação à

esta reserva ou às outras reservas que não estão na área
em estudo as referências dadas para a atuação da FUNAI.
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A imprensa nos foi referida da seguinte maneira:

artigos em jornais, que possuem um poder significativo

no crescimento da demanda, assim que um artigo sobre
um dos locais é publicado; e programas de televisão,

desde os específicos com relação ao turismo a um

programa de televisão institucional do governo do
estado onde, por alguns minutos, um município é

destacado com suas paisagens (havia uma promessa de

incluir o município de localização do empreendimento
do entrevistado nesse programa). Pelo menos dois

proprietários rurais ficaram interessados no turismo rural

com base em artigos de jornais e programas de televisão
a respeito do turismo rural em Santa Catarina.

As igrejas são destacadas pela atuação na

organização das festas típicas, além de que, na Festa de
São Cristovão (nos municípios de Rancho Alegre e

Ribeirão Claro), ocorre, tradicionalmente, a benção dos

automóveis, caminhões, tratores e colheitadeiras. Duas
igrejas, apesar de localizadas na área urbana, atraem

visitantes que, eventualmente, podem participar de

atividades no espaço rural: a Igreja de Tomazina, um
santuário católico com os restos mortais de Santo

Inocêncio e a Igreja Matriz da Imaculada Conceição, em

Jacarezinho, com pinturas murais de Eugênio de P.
Sigaud, tombada em 1990. No município de Santa Amélia

a influência importante para a chegada de visitantes é de

uma igreja protestante, a Congregação Cristã do Brasil,
que construiu uma igreja dentro da Reserva Indígena de

Laranjinha (índios Guarani), e que passou a receber

visitantes da mesma religião, chegando a receber um total
de 500 pessoas, com pernoite na igreja ou nas residências,

no feriado do Carnaval.

Também são importantes o CAT (de Jacarezinho),
na organização da Festa do Texas, com várias atividades

durante o mês de julho, evento que é realizado há mais

de quarenta anos; dois clubes de cavalgadas: o Clube
do Laço (Jacarezinho), o Clube do Cavalo (São José da

Boa Vista); e os diversos CTGs organizados pela região.

Os problemas ambientais trazem novos agentes
para a discussão. Os loteamentos de lazer às margens

das represas estão aguardando o resultado de ações

impetradas pela Promotoria de Justiça de Carlópolis com
relação à extensão da faixa de conservação permanente.

Estava sendo entendido que esta faixa deveria ser de 30

metros (contada para a terra, tomando-se por base a cota
máxima de enchimento) e assim foram feitas as plantas e

muitos lotes foram vendidos. Com base no artigo 2º do

Código Florestal e no artigo 3º da Resolução n.º 004 do
Conselho Nacional do Meio Ambiente, o promotor

argumenta que, às margens das represas, esta faixa deverá

ser de 100 metros, mesmo já estando desmatada, pois:

O que determina [...] de preservação permanente é o

local onde estão localizadas: às margens dos rios, lagos,

lagoas, no topo dos morros, nas encostas etc., pouco

importando se trata-se de árvores nativas, de plantas

oriundas de outros países ou mesmo plantadas pelo

homem. [...] O artigo 18 é claro ao obrigar, tanto o

proprietário quanto o poder público, a recuperarem as

áreas de preservação permanente que tenham sido

degradadas. Não fosse esta a interpretação, muito fácil

seria burlar a lei. Bastaria o proprietário destruir a

vegetação nativa existente. (BEFFA, 1997, p. 7-9)

Questões fundamentais aqui são os objetivos

desta área de conservação e se, para atingir este objetivo,

uma área determinada (maior ou menor que as propostas)
é necessária. Para esclarecer os critérios que devem ser

utilizados para avaliar a questão estudos ainda devem

ser realizados. Legalmente, por princípio, a legislação
estadual e municipal pode ser mais restritiva nas questões

ambientais que a legislação federal, mas nunca menos

restritiva, como estava ocorrendo.
As questões e propostas relacionadas ao

ambiente, pela atual constituição, são tratadas em três

níveis: federal, estadual e municipal. De acordo com
Machado (1991), nas  competências ambientais

(legislação e sanções), para os municípios cabem os

assuntos de interesse local, respeitadas as normas
federais e estaduais. Machado explica que a norma federal

é superior porque é geral, não apenas porque é federal.

A responsabilidade penal pode ser atribuída à pessoa
física e/ou jurídica. Mesmo que uma atividade ou conduta

seja autorizada pelo Poder Público, pode ser incriminada

penalmente, desde que lesiva ao ambiente. Pela Lei 9605
(fev/1998) pode ser também responsabilizado alguém que,

em cargo de responsabilidade (citando diretor,

administrador etc.), sabendo de conduta criminosa ,
deixar de impedi-la, quando podia ter tomado alguma

ação contra o ato. A Constituição brasileira é bastante

avançada na discussão da questão ambiental, e os
problemas e conflitos vão ocorrer na aplicação da lei,

que está bastante distanciada da atual realidade. A

urgência em esclarecer a questão surgida em Carlópolis
é grande, pois:

Por sua vez, o artigo 2º da mesma Lei determina que as

florestas e demais formas de vegetação existentes ao redor

dos rios, lagoas e lagos são de preservação permanente.

Justifica-se, pois estas vegetações são úteis às terras que

revestem, pois são elas que evitam o assoreamento dos

rios, fornecem alimentos aos peixes e pássaros e formam

um anteparo natural que evita a contaminação das águas
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TABELA 12 - Cargo ocupado, na prefeitura, pela pessoa responsável pela implantação do turismo

                        Número de  menções
Prefeito 3
Secretária Municipal do Desenvolvimento Econômico 2
Secretário Geral 2
Agente administrativo 1
Assessor jurídico 1
Assistente do Prefeito 1
Chefe da Divisão da Cultura 1
Chefe da Divisão de Turismo 1
Chefe de Cadastro e Tributação 1
Chefe de Gabinete 1
Chefe de Serviço 1
Chefe de Tributação 1
Chefe do Departamento da Cultura 1
Diretor do Departamento de Esportes, Turismo e Lazer 1
Diretor do Departamento de Turismo 1
Engenheiro agrônomo da EMATER 1
Representante do INCRA, Meio Ambiente e Turismo 1
Secretário da Indústria, Comércio e Turismo 1
Secretário de Esportes 1
Secretário de Obras 1
Secretário Executivo 1
Secretário Municipal da Agricultura 1
Secretário Municipal do Desenvolvimento 1
Não respondeu 1
Fonte: Entrevistas realizadas, 1998, 1999, 2000 (apenas para 28 prefeituras).

por agrotóxicos e outros agentes químicos. [...] A continuar

esta situação a tendência é de que um número maior de

pessoas sejam enganadas, construindo sobre o local, com

enorme prejuízo econômico e social. Evidente que se os

prejuízos aos consumidores e à coletividade continuam se

repetindo, torna cada dia mais difícil a solução do caso. É

de se levar em conta que prejudicados pelo ilícito não são

apenas os adquirentes dos lotes, mas a coletividade como

um todo, pela insegurança causada pela falta de regularidade

do loteamento, além dos prejuízos irreversíveis ao meio

ambiente. (BEFFA, 2000, p. 5-8-9)

Ainda não atuando, mas com projetos para tal,

identificamos o Consórcio Intermunicipal para Proteção

Ambiental da Bacia do Rio Tibagi, consórcio de
municípios e empresas situadas ao longo do Rio Tibagi.

Está composto por 37

municípios, entre estes Assaí, Cornélio Procópio,
Curiúva, Jataizinho, Nova América da Colina, Nova

Fátima, Rancho Alegre, Santa Cecília do Pavão, Santo

Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, Sapopema,
Sertaneja e Uraí, municípios que fazem parte da área

estudada.

Na maioria dos municípios a atuação das

prefeituras era importante para o estímulo e para a

ocorrência do turismo rural. Mas são ainda poucas as
prefeituras que possuem um cargo relacionado

especificamente ao turismo (Tabela 12). Para a

EMBRATUR (1994a) é de responsabilidade dos órgãos
municipais de turismo proceder aos levantamentos

necessários, com o objetivo do diagnóstico turístico do

município. Este diagnóstico do município é composto
dos seguintes itens: características do município,

aspectos socioeconômicos, demanda turística, meios de

hospedagem, transportes, atrativos turísticos,
alimentação, serviços turísticos, comércio turístico e

outros serviços.

A EMBRATUR estimulou a criação dos conselhos
municipais de turismo. Em 1996 foi apresentado como

meta, na Política Nacional do Turismo, a implantação do

PNMT em 1570 municípios considerados com potencial
turístico em todo o país. O processo de identificação

dos municípios para o programa é realizado com o

preenchimento, pela prefeitura, de um formulário: o
Roteiro de Informações Turísticas (RINTUR); após a

avaliação das informações prestadas no formulário, há
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uma identificação oficial dos municípios e estes recebem

o Selo de Município Prioritário para o

Desenvolvimento do Turismo  (EMBRATUR, 1999b).
Estas ações, no caso do Paraná, são realizadas pela

Paraná Turismo, autarquia estadual, que abriu um

escritório regional em Londrina no ano de 2000, e passará
a atuar em cento e cinqüenta e quatro municípios do

norte do Paraná, a princípio com o objetivo principal de

estímulo do ingresso de municípios com potencial
turístico no PNMT.

Uma grande parte das prefeituras dos municípios

onde alguma atividade turística já existe não possui
verbas que permitam o investimento necessário para

estimular a atividade turística - a grande maioria declara

dificuldades financeiras. Cerca de metade dos
entrevistados afirma que a prefeitura não está realizando

nenhuma ação relacionada ao turismo rural - e parte

representativa destes entrevistados são os responsáveis
pelo turismo no município. A Tabela 13, a seguir, dá um

quadro das ações realizadas pelas prefeituras, segundo

relatado nas entrevistas. Foram relacionadas apenas as
ações que foram mencionadas por, pelo menos, dois

entrevistados.

As principais ações realizadas estão em dois
grupos: 1) ações tradicionais da prefeitura para com os

proprietários: organização e divulgação de festas e

eventos, cessão de máquinas e mão-de-obra para
terraplanagem e empedramento de vias de acesso, mesmo

que dentro de área privada; e 2)  ações modernas:

organização do Conselho Municipal de Turismo, contato
com possíveis investidores, inclusive proprietários de

fazendas históricas, reuniões e palestras com técnicos e

a participação em projetos de instituições estaduais e
federais.

Aparece um grande desconhecimento da

importância, potencialidade e impactos do turismo. Estas
prefeituras estão sendo dirigidas, na questão, pelas

hipóteses de sua potencialidade mediante o

TABELA 13 - As ações das prefeituras, segundo as entrevistas realizadas

As ações Número de
referências

As ações Número de
referências

Nenhuma 37 Oferece palestras a respeito 2
Empréstimo de máquinas  8 Motiva os proprietários 2

Envio de funcionários  6 Divulga os eventos 2
Organização de eventos  6 Apoia instituição municipal 2

Cessão de materiais de construção  3 Contratou consultores 2
Faz a terraplanagem  3 Abriu vias de acesso 2

Confecciona folhetos/cartazes  3 Faz a coleta regular de lixo 2
Apoio político junto ao Estado  3 Custeia as viagens do PNMT 2

Fonte: Entrevistas realizadas, 1998, 1999, 2000

preenchimento de um formulário e pela determinação de

ações que devem ser realizadas feitas por pessoas que

podem não conhecer a realidade local. O Conselho
Municipal de Turismo, quando instituído, deveria

defender os interesses nesta escala; mas também é

grande o risco de ser constituído, em grande parte, por
representantes dos interesses da política eleitoral. A

formação do bacharel em Geografia poderia dar a sua

contribuição, com uma visão mais abrangente do espaço,
assim como a formação de profissionais de outras áreas,

pois a Universidade Estadual de Londrina, por exemplo,

recebe e forma jovens de muitos desses municípios
estudados.

A conclusão deste artigo, um levantamento das

instituições que agem na regulamentação do turismo no
espaço e dos diversos agentes, será feita com uma citação

que explicita idéias com as quais concordamos, no

sentido de que diminuem o peso determinante das
políticas e práticas institucionais/pessoais já prontas/

convictas de acordo com interesses que não são os da

maioria e/ou viciadas em atitudes personalistas podem
ter e abrem caminho para as possibilidade da criação de

algo novo, conforme o desejado no lugar:

Pois entre a  “disponibilidade” de uma realidade social

territorializada, como a nação, em se inscrever em espaços

econômicos mais amplos e a ‘realidade’ desse

compromisso, a dinâmica sócio-política interna,

caracterizada pelas políticas escolhidas pelo Estado,

intervém [...] Em certo sentido, acontece com as nações

como acontece com os indivíduos. Ambos podem entrar

em determinadas relações, ambos são levados, pelo peso

das realidades presentes e passadas, a se inscrever nessas

relações, mas ambos dispõem de uma margem de manobra,

de uma capacidade de se esquivar, de procurar mudar “as

regras do jogo” que lhe são propostas. (LIPIETZ, 1988,

p. 11)
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The Rural Tourism – Informations and Reflections About
The Institutions and the Regulation in the Diverses Scales

ABSTRACT
This article presents information and considerations that can be used for science researchs and technical projects

related to rural tourism, focusing specificly the subject of institutions and regulation (include public policies), in the
diverses scales: international, national, provincial, regional (analysing the Old North of Paraná) and local.
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INTRODUÇÃO

Para o Governo do Paraná, as pessoas vêm em primeiro

lugar [...] De nada adianta o Paraná ser o maior produtor

de grãos se existem cerca de 450 mil trabalhadores rurais

volantes (bóias-frias) passando todo tipo de necessidade

[...] Criar um chão para o trabalhador rural volante voltar

a ter suas raízes na  terra, segurar com dignidade o homem

no campo e assegurar trabalho para todo o ano. Estes são

os principais objetivos do programa de habitação rural:

Vilas Rurais. Com ele, o Governo do Paraná quer prevenir

o êxodo rural e o conseqüente crescimento desordenado

das médias e grandes cidades do Estado . (PARANÁ, s/d, p.

3)

O presente trabalho buscou analisar a ação do

Programa Vilas Rurais enquanto política de fixação da
população rural trabalhadora no campo.

Assim, fez-se um estudo do processo de migração

interna brasileira e das políticas públicas migratórias
adotadas em escala nacional e estadual, tomando como

objeto de estudo a população da Vila Rural Belmiro

Golvea, situada em São Sebastião da Amoreira – PR.
Através do levantamento da trajetória de vida

dessa população e dos fatores que motivaram seus

deslocamentos, procurou-se compreender: as razões da

sua participação no Programa Vilas Rurais, a medida da
significância deste para a melhoria da qualidade de vida

e fixação desses trabalhadores no campo.

Para a consecução desta pesquisa foram
realizados: trabalhos de campo, que consistiram em

entrevistas com moradores e com o presidente da

Associação dos Moradores, trabalhos de gabinete,  que
constaram de leituras, fichamentos, discussão dos temas

em estudo e sistematização dos dados coletados.

1 POLÍTICAS PÚBLICAS E MIGRAÇÕES

A importância das políticas migratórias é

facilmente visualizada numa análise histórica do
desenvolvimento brasileiro. Observe-se que o Estado,

em decorrência de mudanças na concepção do seu papel

na vida da nação, apresenta participações diferenciadas
em distintos momentos históricos,  através de políticas

implícitas e explícitas (MARTINE, 1994).  Foi o que

ocorreu no Brasil, no período entre 1930 e 1950, quando
o Estado operou em dois sentidos opostos: numa política

explícita de abertura de novas fronteiras e ocupação do

interior e, ao mesmo tempo, numa política implícita, que
promovia concentração, através de incentivos à
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industrialização, beneficiando o eixo Rio-São Paulo.

A partir daí, sua intervenção tornou-se mais

implícita, com a manipulação de incentivos setoriais e
regionais favorecendo ainda mais a industrialização e o

centro-sul.

Entre 1950 e 1980, os fluxos migratórios
vinculavam-se à expansão das fronteiras agrícolas

(CAMARA, 1988). Esse processo exercia duas funções

básicas: servia como válvula de escape para as tensões
geradas em áreas de agricultura tradicional e permitiria o

incremento da produção agrícola, sem alterar as bases

tecnológicas da estrutura dominante (MARTINE, 1994).
O discurso governamental destacava agora a presença

de grande excedente populacional no interior do país,

que se alternava com grandes espaços geográficos
vazios. As migrações internas supririam, assim, ambas

as necessidades, harmonizando os problemas das

regiões superpovoadas com as carentes de braços. Era
também um mecanismo de controle político e social,

aliviando a pressão que os camponeses exerciam sobre

os latifundiários nordestinos, aliando sua insatisfação a
uma maior organização. (VAINER, 2000)

Ao mesmo tempo, assistia-se ao processo de

industrialização no campo, com subordinação da
agricultura à tecnologia, o que contribuiu para a saída da

população rural em direção às cidades, pois em 1940 a

população urbana representava 31% da população, em
1950, 36% e, em 1960, 45%  da população residia nas

cidades.(VAINER, 2000)

Segundo Martine (1994), esse fenômeno foi
provocado pelo êxodo maciço de trabalhadores do

campo, nas décadas de 1960 e 1970, estimando-se que 13

milhões de pessoas tenham migrado na década de 1960 e
quase 16 milhões na de 1970.

A modernização agrícola veio incentivar a

concentração da propriedade e do uso da terra, o que
desapropriou pequenos proprietários, posseiros e

arrendatários, justamente a parcela que fazia uso mais

intensivo de mão-de-obra. A mecanização reduziu a
necessidade de mão-de-obra, ocorrendo o excedente de

trabalhadores no campo e incentivando a migração para

áreas urbanas.
Esse processo afetou sobretudo a região sudeste

e também o Estado do Paraná, conforme será analisado

posteriormente.
Na década de 1970 foi  criado o Ministério do

Interior, com o objetivo de tratar da ocupação do território,

da fixação da população e das migrações internas. O
censo de 1970 mostra o superpovoamento das cidades e

a necessidade da distribuição equilibrada da população,

com o desenvolvimento de cidades médias, através de
um projeto de racionalização demográfica do território.

A necessidade de ocupar as fronteiras e reduzir o

fluxo em direção às cidades, favorecendo a

descentralização das atividades econômicas, justificava
o projeto. Objetivava-se coletar informações de maneira

permanente, analisar tais informações e passá-las aos

órgãos competentes, que iriam utilizá-las para a tomada
de decisões que conduzissem à ordenança do fluxo

migratório.

Durante a década de 1980 houve redução no ritmo
de crescimento urbano, embora tenha havido um

aumento no número de cidades com mais de 20 mil

habitantes, que passaram de 383 para 560 entre 1980 e
1991. Esse arrefecimento explica-se por vários fatores,

tais como a desconcentração industrial, já que as

indústrias tendem a migrar para cidades menores, onde
recebem maiores subsídios e a mão-de-obra  é mais barata.

As intervenções econômicas influenciaram na

concentração multifacetada de terra, de renda e de
produção. O governo adotou medidas, visando ordenar

o fluxo migratório, que abrangia áreas de

desenvolvimento regional, onde foram criados
organismos de planejamento e integração, que

objetivaram diminuir as disparidades entre regiões ricas

e pobres, assim como a migração. Ao analisar a atual
política brasileira sobre a questão migratória pode-se

perceber que há, claramente, o favorecimento à não

concentração e atuação contra a própria mobilidade.
A responsabilidade pelas ações nas áreas de

migração interna, radicação de população e ocupação

de território coube ao antigo Ministério do Interior, sob
a forma de ajuda e orientação a migrantes carentes, de

mediação dos principais fluxos migratórios do país e

realização de estudos visando a orientar e definir uma
política mais ampla do governo. Neste período cerca de

40 milhões de pessoas, um terço da população, foram

consideradas migrantes. Embora todos os estratos
estejam representados nesse contingente, o migrante

típico e objeto de atenção do Estado é proveniente das

camadas mais carentes da população. A intensidade,
direção e características do fluxo migratório refletem a

distribuição espacial  e socialmente desigual  das

atividades produtivas e do emprego da renda nacional.
(BRASIL, 1980)

A migração tornou-se preocupação do governo

pelo fato de existir no país grande número de pessoas
com sub-emprego e sub-renda, tanto no meio rural quanto

no urbano, e os movimentos migratórios operavam como

meros deslocamentos espaciais de pobreza. O principal
desafio do governo era melhorar a qualidade de vida das

populações em seu lugar original e evitar que migrassem

à procura de melhores oportunidades, através do
aumento de empregos, elevação de renda e melhor
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distribuição espacial das atividades produtivas, o que

seria feito através do Programa de Migrações Internas.

São apresentadas aqui, a título de exemplo,
algumas das estratégias consideradas pelo Estado:

· promover a descentralização dos investimentos

de algumas regiões, em especial a Sudeste;
· promover a expansão da fronteira agrícola, que

absorveria o excedente rural que se constitui em grande

parcela da população migrante para a cidade, além de
contribuir para a dinamização da economia;

· promover a fixação produtiva dos trabalhadores

rurais assalariados, através de ações destinadas a
promover sua sindicalização e intensificar a fiscalização

da legislação trabalhista, de forma a assegurar o

cumprimento de seus direitos. Também valorizar-se-ia as
pequenas propriedades em torno das cidades, de modo

a formar um cinturão verde, que absorveria contingentes

significativos de trabalhadores e baratearia o custo dos
hortifrutigranjeiros.

Nota-se que esta última estratégia apresenta

semelhanças com o Programa Vilas Rurais, objeto de
pesquisa empírica do presente trabalho

Há que se ressaltar ainda que na década de 1990

o conceito de população como recurso cede lugar ao
conceito de população como ônus, sinalizado pela

transferência, durante o governo Collor, das migrações

internas do âmbito do Ministério do Interior para o
Ministério da Ação Social.

Pode-se afirmar, sem qualquer retórica ou eufemismo,

que na nova era que se anuncia, a população excedentária

passa a ser percebida como um verdadeiro obstáculo à

ocupação do território. Não se trata mais de levá-las ao

trabalho e produtivizá-las: trata-se isso sim de liberar o

espaço de uma população que o ocupa

improdutivamente.(VAINER, 2000, p. 28)

Na opinião do referido autor, não deixa de ser

paradoxal que um Estado que até a metade do século XX
esteve ocupado em preencher vazios territoriais e do

mercado de trabalho através da migração, depare-se hoje

com um excedente populacional, incômodo e ameaçador
à ordem estabelecida. Essa massa enfrenta uma política

de segregação pautada nas condições econômicas do

indivíduo, numa tentativa de excluí-lo da sociedade. O
Estado, em seu suposto papel de responsável por

assegurar o bem-estar da comunidade sob sua jurisdição,

oferece políticas sociais que são uma espécie de
substituto caricato de um projeto nacional de

desenvolvimento, que há muito tempo deixou de ser

prioridade das elites dominantes.

Hoje, a participação do Estado justifica-se apenas

pelas políticas compensatórias e assistenciais, em relação

aos migrantes.
No que se refere ao Estado do Paraná, este passou

por grandes transformações no campo, a partir da década

de 1970. A crescente utilização de máquinas,
equipamentos e insumos industriais na produção

agropecuária alterou substancialmente as relações de

produção. As mudanças drásticas na base técnica da
economia agrícola estadual implicaram em transformações

na estrutura fundiária.

A análise de como estas mudanças ocorreram e como

estas refletiram sobre a base técnica e social de produção,

parte da instalação de indústrias fornecedoras de

equipamentos para a agricultura, a qual para poder utilizar-

se dos mesmos teve que passar por transformações em

sua base produtiva. (OLIVEIRA, 1999, p. 24)

Ou seja, intensificou-se a produção de culturas

que demandavam grandes quantidades de insumos,
fertilizantes e maquinários. Dessa forma, as culturas

permanentes (principalmente o café) foram

gradativamente substituídas pelas culturas temporárias
(soja, trigo) e pastagens.

Outro fator que teria contribuído para as

mudanças na estrutura fundiária, de acordo com Oliveira,
foi a erradicação dos cafezais. Segundo o IPARDES apud

Oliveira, (1999, p. 24) a política de erradicação dos

cafezais, foi provocada pelas “sucessivas crises de
superprodução: o plantio do café na África e na Colômbia,

a qualidade do café produzido no Brasil, mais

especificamente no Paraná, levaram um desequilíbrio
entre oferta e demanda em termos mundiais e nacionais.”

Nesse sentido, as microrregiões que tinham sua

base produtiva na cultura do café sofreram as
conseqüências destas transformações, principalmente

quanto à força de trabalho e às relações de produção.

As transformações na base técnica da produção
agropecuária, com maior uso da força mecânica e

conseqüentemente concentração fundiária, trouxeram

alterações na organização da produção, seja do ponto
de vista de maior produtividade, seja da liberação da

força de trabalho.

Conforme Fleischfresser (1988), em função das
transformações ocorridas (erradicação do café através

de programas oficiais, ocorrência de fortes geadas,

substituição de culturas como o café pela soja, pelo trigo
e pastagens, concentração de terra), a população

residente no meio rural do estado apresentou uma

violenta redução, pois a região norte, por exemplo, que
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em 1970 concentrava mais de 50% da população rural do

estado, foi responsável por 89% de evasão da população

rural paranaense.
Torna-se evidente que à medida que a produção

capitalista se apropria da agricultura,  expulsa a mão-de-

obra do campo, obrigando-a a deslocar-se em busca de
emprego e  melhores condições de vida.  Desqualificada

para trabalhos urbanos, constitui-se numa população

de baixa renda, marginalizada, tanto do ponto de vista da
moradia, quanto em relação  ao acesso aos principais

equipamentos urbanos, como saúde e educação.

O aumento cada vez mais significativo desta
população nas áreas periféricas das cidades,

provavelmente, tende a aumentar as tensões e conflitos

sociais na área urbana, tornando-se um dos grandes
problemas sociais a ser enfrentado pelos estados.

Com base nesta situação, o Governo do Estado

do Paraná criou, em 1995, o Programa Vilas Rurais, como
alternativa de melhoria de vida dessa parcela da

população, objetivando fazê-la retornar ao campo sem a

sua desvinculação total do urbano.

2. O PROGRAMA VILAS RURAIS

O Programa Vilas Rurais, iniciativa do governo

do Estado do Paraná, implantado a partir de 1995, visa

atender as necessidades básicas de moradia e de trabalho
dos trabalhadores rurais volantes, os quais se viram

expulsos do campo em conseqüência da sua

modernização.
Conforme declaração do Sr. Rafael Dely, Secretário

Especial da Política Habitacional e presidente da

Companhia de Habitação do Paraná (COHAPAR ),

Se a casa, como a certidão de nascimento, o documento

de identidade, a carteira de trabalho e até o emprego, é

condição de cidadania para um ser humano, ela é também

a única com caráter ilimitado[...]ela deve ser pensada

dentro do planejamento global  da cidade. Deve

posicionar-se no sentido de seu crescimento, como solução

de moradia e trabalho. Deve atender os interesses dos

moradores por uma moradia mais de acordo com sua

dignidade e necessidade cultural. [...] Quando ao morador

é assegurado o direito de construir à sua maneira, com

liberdade de escolher o seu lote, o projeto de sua

preferência, materiais de construção, locais de compra e

mão-de-obra que precisar, a casa que surge tem raízes,

apego e individualidade.

Por serem construídas em menor tempo, utilizando todo

o tipo de material, inclusive usado, são bem mais baratas.

Por permitirem a contratação de mão-de-obra, são

fantásticas geradoras de empregos no mercado informal

de cada cidade. Cada morador sabendo de antemão qual

será sua casa, dedica-se  exclusivamente a ela. O resultado

é uma melhor tradução do que se pode pretender em

termos de respeito à dignidade das famílias de moradores,

de democracia para promover a qualidade de vida e de

uma cidadania assentada num cenário de casas

diversificadas em tipos físicos. (DELY, 2000)

A partir desse ponto de vista, o governo do
Estado do Paraná criou, com o Projeto Vilas Rurais, uma

possibilidade de dignificar o trabalhador rural volante,

concedendo-lhe o direito de efetivar a sua condição de
cidadania com a obtenção de casa própria, construída

conforme suas aspirações e necessidades e que, neste

caso, o fixe no campo, solucionando assim os principais
problemas de vida desses trabalhadores: a moradia e o

trabalho.

Trata-se de um programa criado pelo governo
estadual em parceria com os governos municipais e mais

12 instituições estaduais que interagem na execução das

diferentes etapas e ação de implantação das Vilas Rurais
e propiciam assessoria às famílias dos trabalhadores

rurais volantes.

Compete às prefeituras municipais divulgar o
programa na sociedade, adquirir a terra, promover a

integração das famílias com a comunidade, conservar as

vias públicas da Vila Rural e acompanhar o cumprimento
da legislação ambiental. O governo do estado participa

com 30% do valor e financia os 70% restantes. A

COHAPAR aprova a compra da terra, em conjunto com a
Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento

(SEAB) e conduz o processo de financiamento para a

compra da terra, acompanhando e orientando a
construção das casas, além de realizar a seleção das

famílias. Concluída a compra da terra, esta é doada à

COHAPAR, responsável pela parte física do programa.
Quanto à Empresa Paranaense de Assistência

Técnica e Extensão Rural – EMATER, esta aprova a área

em conjunto com a COHAPAR e a SEAB,
responsabilizando-se pela elaboração dos estudos

acerca do quadro natural, presta assistência técnica e

realiza serviços de extensão rural, fornecendo
equipamentos por um período de 30 meses.

A SEAB analisa as condições técnicas da área

para exploração da terra e elabora projetos de produção
deixando para a  Superintendência de Desenvolvimento

de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental –

SUDERHSA a liberação das áreas, levando em conta a
prevenção ambiental e a busca de soluções para a

perfuração dos poços, que fornecerão água potável aos

vileiros.
A realização de serviços de terraplanagem,
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arruamento e trabalhos de mecanização, cabe à

Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do

Paraná – CODAPAR, enquanto a Companhia de
Saneamento do Paraná – SANEPAR - implanta o sistema

de abastecimento de água. Já a Companhia Paranaense

de Energia Elétrica – COPEL - responsabiliza-se pela
instalação da infraestrutura de energia elétrica. É função

do Instituto Ambiental do Paraná –IAP - aprovar os

projetos para as áreas de preservação e reflorestamento,
bem como de utilização de água para a agricultura, além

de realizar ações de controle e legislação ambiental.

Quanto à Secretaria de Estado da Criança e
Assuntos da Família – SECR,  participa da seleção dos

beneficiários, implanta a infraestrutura social, conforme

a necessidade da população, assessora a organização
comunitária e cria programas oficiais de assistência social.

A preocupação da Secretaria de Estado da Educação –

SEED -  refere-se à educação formal para todos membros
da família.

A Secretaria do Estado do Emprego e Relação do

Trabalho – SERT - promove a geração de emprego e
intermediação de mão-de-obra, além de estudos e

levantamentos sobre o mercado de trabalho. O

atendimento  à saúde e criação de programas oficiais de
saúde são atribuições da Secretaria de Estado da Saúde

– SESA. (CELEPAR, 2001)

Ao governo do Estado do Paraná compete a
execução do Programa através de suas secretarias e

empresas públicas. A participação do governo estadual

resume-se no financiamento de 50% do custo de
implantação das Vilas Rurais e doação de 25% deste valor

a fundo perdido, ficando o restante a cargo dos

municípios. O objetivo geral do programa é:

[...] implantar vilas rurais em locais próximos aos

centros urbanos do Estado, inclusive distritos e
povoados, visando a melhoria das condições de

vida de trabalhadores rurais volantes, mantendo-

os no meio rural, e contribuindo desse modo, para
o aumento da produção e produtividade do setor

agrícola.(OLIVEIRA, 1999, p. 32).

Desta forma, conforme informações da

COHAPAR e EMATER, as Vilas Rurais devem situar-se,

preferencialmente, próximas a distritos e estradas vicinais,
visando proporcionar fácil acesso à escola, à saúde e ao

consumo de bens e serviços, como também facilitar a

comercialização do excedente da sua produção. O
programa considera que a área destinada a cada família

possibilita a produção de alimentos de subsistência como

arroz, feijão, milho, produtos olerícolas, batata, mandioca,

frutas e criação de pequenos animais como galinhas,
porcos e coelhos.  A comercialização dos excedentes

dessa produção deverá possibilitar um aumento da renda

familiar,  auxiliando  no pagamento das taxas de luz/água,
prestação  da casa e aquisição de bens domésticos.

Cada Vila Rural possui em média 40 lotes,

dependendo do tamanho da área destinada à Vila Rural.
São destinados 5000m2  por unidade familiar, que

apresentam infra-estrutura de água, energia elétrica e

sistema sanitário e uma casa de alvenaria com 44,56m2.
As unidades são financiadas por um período de

25 anos, sendo que nos 30 meses iniciais, ou seja, no

período de carência, os moradores pagam apenas taxas
simbólicas;  após este período, as prestações mensais

correspondem a  20% do salário mínimo.

As Vilas Rurais objetivam beneficiar,
exclusivamente, os trabalhadores rurais volantes, os

quais devem atender os seguintes requisitos: ter

experiência agropecuária: ter idade máxima de 55 anos;
ser morador do município há dois anos; não possuir

imóvel; exercer atividade remunerada em caráter

temporário em áreas rurais; possuir renda familiar de até
três salários mínimos mensais; estar morando em sub-

habitação e ter família constituída de filhos.

O trabalhador temporário, beneficiário do
Programa Vilas Rurais é um produto da  modernização da

agricultura, conforme define Dutra (1999, p. 29):

A tecnologia avançada, constantemente buscada pelos

grandes proprietários, acaba por expelir parte da mão-

de-obra utilizada na atividade cafeeira. Esta mão-de-obra

excedente, passa então a migrar de uma propriedade a

outra, de uma cidade a outra, de um Estado a outro,

trabalhando em várias atividades agrícolas, como volantes

ou flutuantes, ora na área rural, ora na urbana; são os

chamados [bóias-frias].

O governo do Estado do Paraná vem

considerando bastante satisfatórios os resultados do

Programa, tendo assentado 14.954 famílias em 387 Vilas
Rurais, conforme Figura 1.  Encontram-se em andamento

18 Vilas Rurais, resultando num total de 15.652 famílias

beneficiadas pelo Programa. Desta forma, o mesmo
Estado, que através de políticas públicas estimulou a

modernização da agricultura, sendo, portanto, agente de

expulsão da população do campo, trata agora de
promover o seu retorno ao campo.
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A Figura 1, que representa o número de famílias
beneficiadas, distribuídas por municípios, permite-nos

inferir que, dos 399 municípios paranaenses, 267 contam

com Vilas Rurais, portanto 67% dos municípios do estado
contam com Vilas Rurais. Estas possuem um número

variado de famílias, isto é, de 12 a 293 famílias por

município. A representação cartográfica permite ainda
visualizar a distribuição espacial das Vilas Rurais no

Estado, conforme o número de famílias contempladas

com o lote de cinco mil metros quadrados e a habitação.
O Município de São Sebastião da Amoreira, por exemplo,

conta com duas Vilas Rurais, somando 82 famílias.

Com o objetivo de analisar a situação da
população beneficiada com o programa Vilas Rurais, foi

selecionada como área de pesquisa a Vila Rural Belmiro

Golvea, localizada no Município de São Sebastião da
Amoreira.

2.1 A VILA RURAL BELMIRO GOLVEA

A Vila Rural Belmiro Golvea está situada no

Município de São Sebastião da Amoreira, na região norte
do Estado do Paraná. O Município de São Sebastião da

Amoreira limita-se  com os municípios de Assaí, Nova

América da Colina, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara,

Santa Cecília do Pavão e Santo Antônio do Paraíso. Dista
356 km de Curitiba e sua posição geográfica é de 23º 30’

de latitude sul e 50º48’ de longitude oeste.

(FERREIRA,1959, p.27)
A altitude da sede municipal é de 620m e o clima é

subtropical úmido mesotérmico, com verão quente e

geadas pouco freqüentes, com tendência de
concentração de chuvas nos meses de verão, sem

estação seca definitiva. A média de temperaturas dos

meses mais quentes é superior a 22ºC e dos meses mais
frios é inferior a 18ºC. A extensão territorial é de

229,74Km², e suas principais riquezas naturais são a

madeira e a argila.
O povoamento do Município de São Sebastião

da Amoreira teve início logo após a criação do Distrito

de Assaí (em 20/10/1938) que é elevado a categoria de
município em  26/02/1945. Assaí teve origem da Fazenda

Três Barras, quando seus proprietários procederam a

sua divisão em seções, dando o nome de Amoreira à
seção; essa passou a ser conhecida como São Sebastião

da Amoreira e logo adquiriu autonomia político-

administrativa, além de estabilidade econômica
promovida pela expansão das lavouras de café e algodão.

Em 1948 foi elevado à categoria de Distrito

Administrativo, pertencente ao Município de Assai. Por
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Figura 1 - Vilas Rurais: Famílias Beneficiadas 
                               por Municípios 
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Lei Estadual de 14 de novembro de 1951, o Distrito de

São Sebastião da Amoreira foi elevado a categoria de

município, passando a denominar-se Amoreira, com
território desmembrado de Assaí. Sua instalação deu-se

em dezembro de 1952. Registre-se que Amoreira provém

de uma fruta, espécie de Silva, conhecida pelo nome de
amora, que abunda no município. (FERREIRA, 1959)

A Lei Municipal nº 8 de 09 de maio de 1961

determinou que a denominação Amoreira fosse alterada
para São Sebastião da Amoreira, que permanece até hoje.

Possui uma população de 8.592 de habitantes (no ano de

2000) .
É no Município de São Sebastião da Amoreira, a

doze quilômetros da cidade e a três  do Patrimônio de

Alto Alegre, que se encontra a Vila Rural Belmiro Golvea,
numa área de declividade média, inaugurada em 1998,

com 47 lotes de 5000m2  cada. A Vila conta com poço

artesiano, cuja água, canalizada pela SANEPAR, supre
as necessidades da população. Há falta de serviços de

saúde e de escolas. Conta com Associação de

Moradores, porém não dispõe de sede própria.
A Vila não é servida por transporte público, à

exceção do ônibus escolar, cedido pela Prefeitura, que

atende os estudantes dos três períodos: matutino,
vespertino e noturno. Por falta de alternativas, a

população também utiliza esse transporte,  disponível

durante o período de aulas. Quanto ao transporte de

doentes, é feito por uma ambulância, mantida em caráter

permanente na Vila, mediante o pagamento do
combustível pelo usuário. O único telefone público

existente encontra-se a três quilômetros, no Patrimônio

Alto Alegre.
Foram entrevistadas 23 famílias, representando

48,9% do total de unidades habitacionais da Vila Rural.

Com o objetivo de resgatar a trajetória dos
entrevistados, a partir de seus locais de origem, buscou-

se compreender as causas dos deslocamentos e sua

história de vida. Levantou-se  um perfil desses moradores,
em que se verificou, além de sua origem e deslocamentos,

o seu nível de escolaridade,  por sexo e idade, como

também avaliar seu nível sócio-econômico a partir dos
seus bens e equipamentos.

Constatou-se um nível elevado de crianças de 0 a

14 anos, que representam 46,9% do total da população,
quase a metade da população analisada.

A maior parte da população adulta acha-se na

faixa de idade entre 30 e 44 anos, justificada pela idade
limite para obtenção do lote: 55 anos; são famílias

constituídas e com filhos, o que explica o elevado

percentual de crianças e o razoável equilíbrio entre os
sexos masculino/feminino entre a população adulta. (Tab.

1)

Tabela 1: Perfil da População da Vila Rural

Faixa etária Homens Mulheres %

00 - 09 2 15 14,9

05 - 09 16 4 17,5

10 - 14 10 7 14,9

15 - 19 3 4 6,2

20 - 24 4 3 6,2

25 - 29 1 3 3,5

30 - 34 7 4 9,6

35 - 39 7 6 11,3

40 - 44 4 5 7,9

45 - 49 3 1 3,5

50 - 54 0 1 0,9

55 - 59 2 0 1,8

60 - 64 0 1 0,9

65 - 69 0 1 0,9

70 ou mais 0 0 0,0

Total 59 56 100
Fonte: Pesquisa "in loco" - Vila Rural Belmiro Golvea
em São Sebastião da Amoreira - 2001.
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A análise da população por sua origem demonstra

que a grande maioria dos moradores entrevistados é

natural do Paraná (83,5%), embora haja pequena
incidência de migrantes do Nordeste (2,6%) e, do Sudeste

(São Paulo e Minas Gerais – 9,6%) ( Tab. 2).

Conforme discussão anterior sobre o processo
migratório, o intenso processo de industrialização da

década de 1950 e a crise rural geraram grande parte dos

fluxos internos e interregionais, afugentando os
trabalhadores do campo, em busca de outras fontes de

trabalho. No entanto, não o encontrando ou não se

adaptando à cidade, sem outra opção, esses
trabalhadores acabam sendo atraídos por Programas

Governamentais, tais como o Programa Vilas Rurais, que

significa para eles, uma esperança de (re)vivenciar a vida
no campo, com melhoria na qualidade de vida.

Foram analisados os deslocamentos dos

entrevistados, com o objetivo de verificar a trajetória de
vida desses moradores e os motivos que os levaram a

movimentar-se.

Entrevistado 1: sexo feminino, idade: 37 anos,

casada.

Nasceu em Jundiaí do Sul –PR. Aos oito anos já
ajudava na roça quando se mudou para Joaquim Távora-

PR, acompanhando os pais. Permaneceu no município

por três anos, ainda ajudando na roça, transferindo-se
para Ribeirão do Pinhal-PR, em companhia dos pais, onde

permaneceu por cinco anos, trabalhando na limpeza dos

“mangueirões” (locais de criação de animais). Retornou
para Jundiaí do Sul, onde permaneceu por quatro anos

trabalhando como doméstica, ainda acompanhando os

pais. O motivo das mudanças, segundo a entrevistada,
era a busca por melhores condições de trabalho. Retornou

a Joaquim Távora ao casar-se, passando a trabalhar numa

granja, mudando-se um ano depois para Santa Cecília do
Pavão - PR, em companhia do marido; aí permaneceu por

quatro anos, dedicando-se, a partir de então, somente

aos serviços domésticos. Sempre acompanhando o
marido, e em busca de melhores condições de vida e

trabalho, mudou-se para Ribeirão do Pinhal e, após quatro

anos, para Santa Cecília do Pavão, permanecendo por

sete anos, transferindo-se em seguida para a Vila Rural,

onde vive há um ano. Ao longo de 37 anos, a
entrevistada deslocou-se oito vezes, ora acompanhando

os pais ora o marido, em busca de melhoria para suas

vidas, mudando de função por cinco vezes. Nunca residiu
na zona urbana. O casal tem quatro filhos, todos menores

de 14 anos.  O perfil apresentado está de acordo com o

exigido para a participação no Programa.

Entrevistado 2: Sexo masculino, idade 23 anos,

nasceu em São Jerônimo da Serra  - PR, de onde mudou
para São Sebastião da Amoreira, acompanhando os pais.

Não soube informar quantos anos permaneceu em São

Jerônimo da Serra. Aos nove anos mudou-se com os
pais para Mineiros do Tietê – SP, onde permaneceu por

13 anos, trabalhando na colheita de laranja, como “bóia

fria”. Mudou-se para a cidade de Cabrália Paulista porque
faltava serviço. Lá trabalhou como pedreiro durante um

ano. Voltou para São Sebastião da Amoreira porque

ganhava pouco e porque desejava estar próximo de sua
família, onde morou por dois meses, na cidade,

trabalhando como pedreiro. Foi para Tamarana tentar

obter uma casa na Vila Rural, mas não conseguiu,
voltando após cinco dias. Mora com os pais na Vila Rural

há três meses e trabalha como pedreiro em São Sebastião

da Amoreira.  Em 23 anos, o entrevistado deslocou-se
por seis vezes, chegando a sair do estado em busca de

melhores condições de vida e de trabalho. Saiu da zona

rural para a zona urbana, trocando a atividade rural pela
de pedreiro e está em busca de casa própria. Enquanto

não consegue sua própria moradia optou por viver em

companhia dos pais na Vila Rural, pois não tem condições
financeiras suficientes para arcar com as despesas de

aluguel de casa e também sustentar a família. O

entrevistado tem uma filha de um ano de idade.
A análise desses dois casos, extraídos

aleatoriamente do total dos entrevistados, demonstra a

necessidade de deslocamento que esses trabalhadores
enfrentam, em busca de trabalho e de melhores condições

de vida e como são mal sucedidos nesta empreitada.

Tabela 2: Origem da População da Vila Rural

Local de nascimento N º %

Estado Paraná 96 83,5

Estados do NE (PE, CE) 3 2,6

Estados do SE (SP, MG) 11 9,6

Sem informação 5 4,3

Total 115 100
Fonte: Pesquisa "in loco" - Vila Rural Belmiro Golvea
São Sebastião da Amoreira - 2001.
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Conseguir moradia própria e o sustento da família

são as principais preocupações do trabalhador, visto que:

[...] o modelo de modernização agrícola adotado

veio a beneficiar, de formas complementares, a

concentração da propriedade e do uso da terra.
Paralelamente, os subsídios incentivaram a mecanização,

e por conseqüência, a redução da necessidade de mão-

de-obra. A ação conjunta destes dois fatores teve um
efeito explosivo sobre a migração rural urbana.

(MARTINE, 1994, p.48)

Portanto, essa modernização necessitava de

injeção de recursos financeiros. Porém, grande parte  dos

pequenos produtores acabaram vendendo suas
propriedades, pois não receberam seus subsídios  sendo

penalizados por uma vida “dura”, de perdas e

insatisfações, terminando por incrementar os crescentes
índices de migração e de sub-emprego (a partir dos anos

1960).

Quanto ao nível de escolaridade da população
analisada percebe-se que a maior incidência está no nível

fundamental, sobretudo na faixa compreendida entre a

1a e 4a séries, seguida pela faixa que compreende a 5ª até
a 8ª série, também do ensino fundamental. O percentual

de população com nível de escolaridade do ensino médio

é inferior ao número de analfabetos.
É interessante notar que a maior parte da

população pesquisada é escolarizada, sendo que 21,7%

do total da população são crianças de idade inferior a
sete anos de idade,  início da formação escolar no Brasil

(Tab. 3).

Quanto aos bens e equipamentos relacionados,

percebe-se a importância do fogão para essa população,

indispensável para o processamento dos alimentos e

Tabela 3: Escolaridade da População da Vila Rural

Níveis N º %

Analfabeto 15 13,04

1 ª a 4 ª Série 36 31,30

5 ª a 8 ª Série 27 23,50

Ensino Médio 10 8,70

Não respondeu 2 1,74

Não se aplica (- de 7 anos) 25 21,72

Total 115 100
Fonte: Pesquisa "in loco" - Vila Rural Belmiro Golvea em São
 Sebastião da Amoreira - 2001.

presente em todas as unidades entrevistadas. A TV é o

segundo item mais freqüente, seguido de perto pelo

aparelho de  som, que aparece em 3º lugar. A geladeira
aparece somente em 4º lugar. É bom lembrar  que há um

destaque  para o rádio, talvez  como forma de se sentirem

integrados ao restante do mundo, ou mesmo de suprir a
falta de entretenimento, diversão e lazer, inexistentes na

Vila Rural.

A presença de automóveis (30,4%), bicicletas
(11%), motos (3%) e caminhões (3,6%) demonstra que

boa parte da população entrevistada dispõe de meios

próprios de locomoção, o que compensa, em certo grau,
a falta de transporte coletivo, sobretudo em épocas de

férias escolares.

A análise da Tabela 4 evidencia que um alto índice
de moradores possui  apenas os bens considerados

indispensáveis ao uso doméstico como: fogão, geladeira

e bens considerados como fatores de ligação com o
restante do mundo, ou ainda como substitutivos do lazer.

Obter terra e casa própria é o fator considerado

de maior importância para o ingresso no programa Vilas

Rurais, representando 47,8% do total de razões
indicadas pelos entrevistados. Outros motivos relevantes

foram: o desejo de voltar ao campo (17,4%), a necessidade

de sair da propriedade em que estavam (13%) e o fato de
morar em casa alugada (8,7%), que na

verdade reportam à necessidade de moradia,

motivo já apresentado anteriormente. Desta forma,
percebe-se que a necessidade da casa própria é que induz

o trabalhador rural volante a  inscrever-se no  Programa

Vilas Rurais (conforme Tabela 5).

Tabela 4: Bens e Equipamentos Existentes

Tipos N º %

Fogão 23 100,0

TV 20 87,0

Som 19 82,3

Geladeira 18 78,2

Bicicleta 11 47,8

Carro 7 30,4

Motocicleta 3 13,0

Carroça 1 4,3

Trator 1 3,6

Caminhão 1 3,6
Fonte: Pesquisa "in loco" - Vila Rural Belmiro Golvea em
São Sebastião da Amoreira - 2001.

OBS: Respostas Múltiplas, base de cálculo 23 proprietários
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Tabela 5: Razões do Ingresso no Programa Vilas Rurais

Motivos N º %

A casa e a terra que será própria 11 47,8

Porque queria voltar para o campo 4 17,4

Tiveram que sair da propriedade 3 13,0

Morava em casa alugada 2 8,7

Queria melhorias para a família 1 4,4

Incentivos da família 1 4,4

Morava próximo da Vila Rural 1 4,3

Total 23 100
Fonte: Pesquisa "in loco"  - Vila Rural Belmiro Golvea em São Sebastião da Amoreira - 2001.

Consultados sobre o recebimento de incentivos
do Governo, 47,8% dos entrevistados responderam

afirmativamente, enquanto 39,1% informaram não ter

recebido incentivos; 8,7% nada sabem  a respeito,
enquanto 4,4% acham que o Governo fez muito pouco

por eles. (Tab. 6).

Uma parcela considerável dessa população
(27,3%) acha  o próprio lote recebido na Vila Rural um

incentivo do Governo, pelo fato de permitir sua volta ao

campo, enquanto que, na opinião da  maioria (45,4%),  os
incentivos consistiram  de maquinários, telhas, adubos

e mudas recebidos para iniciar a produção, quando

ingressaram no Programa. Outras declarações foram:
receberam incentivo para plantar café ou uva (9,1%),

R$1.000,00 (mil reais) para cada família (9,1%), e 9,1%

não especificaram quais foram os incentivos  recebidos
do governo.

Um fato interessante a ser destacado na análise

das tabelas 6 e 7 foi a dificuldade dos moradores em
reconhecer e identificar os incentivos governamentais.

Enquanto uns consideraram incentivo o material recebido

para desenvolver o trabalho na terra, alguns  indicaram o
valor desses materiais recebidos, outros apresentaram

como incentivo o apoio técnico com as indicações do

melhor tipo de plantio.  Houve quem considerasse a terra
como o incentivo recebido, ou seja, o próprio Programa

Vilas Rurais.

Tabela 6: Recebimento de Incentivos do Governo

Alternativas N º %

Sim 11 47,8

Não recebeu 9 39,1

Não sabe 2 8,7

Fez muito pouco 1 4,4

Total 23 100
Fonte: Pesquisa "in loco" - Vila Rural Belmiro
Golvea em São Sebastião da Amoreira - 2001.

Tabela 7: Tipos de incentivos recebidos do governo

Classificação N º %

Maquinários, telhas, adubos, mudas 5 45,4

Terra, porque pôde voltar para o campo 3 27,3

Incentivo para plantar café ou uva 1 9,1

R$ 1000,00 para cada família 1 9,1

Não especificou 1 9,1

Total 11 100

Fonte: Pesquisa "in loco" - Vila Rural Belmiro Golvea em São Sebastião
da Amoreira - 2001.

Tabela 8: Produtos cultivados na Vila Rural
Produtos N º %
Feijão 17 73,9
Milho 12 52,1
Abóbora 11 47,8
Horta (verduras em geral) 10 43,5
Mandioca 10 43,5
Café 5 21,7
Arroz 5 21,7
Banana 4 17,4
Pêssego 3 13,0
Alho 2 8,7
Uva 2 8,7
Algodão 2 8,7
Mamona 2 8,7
Pimenta 2 8,7
Tomate 2 8,7
Laranja 2 8,7
Pepino 2 8,7
Quiabo 2 8,7
Amendoim 1 4,3
Romã 1 4,3
Abacate 1 4,3
Vagem 1 4,3
Ponkã 1 4,3
Flores 1 4,3
Kinkã 1 4,3
Inhame 1 4,3
Palmito 1 4,3
Trigo 1 4,3
Manga 1 4,3
Cana-de-acúcar 1 4,3

Obs.: Respostas múltiplas, base de cálculo = 23 proprietários.

Ora, se o Programa oferece casa e terreno para
que o trabalhador rural volante possa habitá-lo, exige

que esse trabalhador tenha uma renda máxima de 03

salários mínimos mensais e família constituída para poder
ser selecionado. Ou seja, que não disponha dos recursos

necessários para produzir, então, é necessário que o

Governo lhe forneça essa ajuda para que ocorra a
produção, viabilizada pelo Programa. Logo, se o

Programa é o incentivo, não existiu  qualquer outro

incentivo por parte do Governo aos moradores.
Não obstante, a produção da Vila Rural é bastante

diversificada, tendo sido relacionados 30 produtos

diferentes, sendo os principais o feijão, o milho, a
abóbora, as verduras e a mandioca, além do arroz e do

café (Tabela 8).
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Apenas 11 produtores comercializam parte da

produção. Os demais, dos 23 entrevistados, produzem

apenas para consumo próprio (Tabela 9).

Nas entrevistas comentou-se sobre a dificuldade

de transportar os produtos até a cidade para a
comercialização.

Outro problema observado foi o excesso de

produção de abóboras que não foi comercializado, devido
ao baixo preço, que não compensava o transporte.

Ao opinar sobre as Vilas Rurais, 65,2% dos

entrevistados consideraram que há falhas no Programa,
enquanto que 34,8% acham que o Programa não

apresenta falhas (conforme Tabela 10).

Entre as falhas apresentadas estão a falta de

incentivos prometidos pelo Governo (17,4%); a

existência de vileiros ilegais, conforme
informações do

técnico da EMATER, é um dos motivos que

impedem a obtenção de incentivos do Governo, pois
uma das condições exigidas para o recebimento de

recursos é a regularização das Vilas Rurais. Esta Vila Rural

conta com casas desocupadas, pois alguns moradores
desistiram do projeto abandonando as casas e parte delas

foram ocupadas ilegalmente por outras pessoas.

Enquanto  a situação não for regularizada, a Vila não
poderá  ter acesso aos incentivos.

Consultados sobre a existência da Associação

de Moradores, 78,3% da população entrevistada
responderam afirmativamente (Tab. 12), enquanto 8,7%

afirmaram que não existe  Associação e 13%  afirmaram

não saber; portanto, 21,7% da população pesquisada
não tem conhecimento da sua  existência.

Percebe-se, portanto, que embora reconheçam a

existência da Associação de Moradores, a participação
da população  é pequena, provavelmente pela

inexistência da sede.

Uma das reclamações foi a falta de união entre os
moradores para reivindicar  melhorias e incentivos.

Não seria por falta de um local definitivo para reuniões,

onde as pessoas soubessem que encontrariam os

Tabela 9: Destino da produção da Vila Rural
Destino N º % 
Venda 11 47,8
Consumo 12 52,2
Total 23 100 
Fonte: Pesquisa "in loco" - Vila Rural Belmiro Golvea em
São Sebastião da amoreira - 2001.

Tabela 10: Opinião sobre as Vilas Rurais

Alternativas N º %

Há falhas no Programa 15 65,2

Não há falhas no Programa 8 34,8

Total   23 100
Fonte: Pesquisa "in loco" - Vila Rural Belmiro
Golvea em São Sebastião da Amoreira - 2001.

Tabela 11: Deficiências do Programa Vilas Rurais
Tipos de Deficiências N º %

Não recebimento de incentivos prometidos pelo governo 4 17,4

Existência de vileiros ilegais 2 8,7
Lote deveria ser maior 2 8,7

Falta Centro Comunitário 2 8,7
Não construção de tulha 1 4,3
Associação de moradores não atuante 1 4,3

Falta irrigação 1 4,3
Mau uso do dinheiro recebido 1 4,3

Falta posto de saúde 1 4,3
Falta asfalto 1 4,3

Falta Assistência da EMATER 1 4,3
Falta barracão para guardar ferramentas 1 4,3
Falta de equipamentos agrícolas 1 4,3

Falta de meios para escoar a produção 1 4,3
Ação para retirar moradora (pois a situação é ilegal) 1 4,3

Total

 
 
 21 100

Fonte: Pesquisa "in loco"  - Vila Rural Belmiro Golvea em São Sebastião da Amoreira - 2001.
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responsáveis pela Associação e onde pudessem informar-
se sobre suas atividades? A falta de uma

sede impede também a socialização dessa

população, que já não conta com quaisquer perspectivas
de lazer na Vila Rural, onde possam se reunir para

espairecer ou discutir os seus problemas (Tabela 13).

Quanto ao futuro da Vila Rural, 39,1%
responderam que dependerá do esforço dos próprios

moradores; 21,7% acham que melhoraria se tivesse

emprego para todos; 17,4% acreditam que este é um bom

programa e 8,7% consideram que o Governo deveria
investir ou ajudar mais. Outros julgaram que melhoraria

se houvesse transporte, se o valor da prestação da casa

diminuísse ou se houvesse fiscalização por parte dos
órgãos governamentais; 4,3% consideram que a Vila Rural

pode melhorar se plantarem ou se produzirem.

Somente 4,3% dos entrevistados consideram que
não vai melhorar porque é inviável, e 4,3%, porque não

estão fazendo nada para essa melhoria, enquanto 4,3%

dos entrevistados não sabem  sobre o futuro da Vila.
É importante observar que, embora a maior parte

dos entrevistados julgue importante a participação e o

esforço dos moradores para o futuro da Vila, uma outra
parcela aponta fatores externos, como a falta de empregos

para todos, a falta de incentivos do Governo, de

transporte e de fiscalização como empecilho para o
desenvolvimento da Vila (Tab.14).

No entanto, 73,9% da população entrevistada está

satisfeita com o Programa, sobretudo pela oportunidade
de ter casa e terra para plantar, ou seja, pela possibilidade

de morar e produzir no que é seu; 13% estão mais ou

menos satisfeitos, enquanto 4,4% não se explicaram a
respeito, pois estão em situação irregular (Tab. 15).

Tabela 13: Atividades Desenvolvidas pela Associação

Atividades N º %

Resolver problemas da V. Rural 7 39,0

Não fazem nada 1 2,5

Não respondeu 10 55,5

Total 18 100
Fonte: Pesquisa "in loco" - Vila Rural Belmiro
Golvea em São Sebastião da Amoreira - 2001.

Tabela 12: Existência de Associação de Moradores

Alternativas Nº %  

 pessoas   

Sim 18 78,3

Não 2 8,7

Não sabe 3 13,0

Total 23 100  
Fonte: Pesquisa "in loco" - Vila Rural Belmiro Golvea em São
 Sebastião da Amoreira - 2001.

Tabela 14: Opiniões sobre o futuro da Vila Rural

Alternativas N º %

Dependerá do esforço dos moradores 9 39,1

Melhoraria se tivesse emprego para todos 5 21,7

É um bom programa 4 17,4

Governo deveria investir, ajudar mais 2 8,7

Melhoraria se houvesse transporte 1 4,3

A prestação deveria ser menor, aí teria futuro 1 4,3

Tem que produzir, plantar 1 4,3

Deveria ser mais organizada, mais fiscalizada 1 4,3

Inviável, porque voltarão para a cidade 1 4,3

Do jeito que está, continuará igual 1 4,3

Não sabe 1 4,3

Total 27 --
Fonte: Pesquisa "in loco" - Vila Rural Belmiro Golvea em São Sebastião da
Amoreira - 2001.
OBS: Respostas Múltiplas, base de cálculo 23 proprietários
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A satisfação da população era previsível, tendo

em vista que o principal motivo do ingresso desses

trabalhadores no Programa foi o interesse pela moradia e
terreno para plantar, necessidade básica que o Programa

satisfaz.

É importante salientar que a situação desses
moradores, hoje, é bastante diferente da verificada em

setembro de 2.000, período posterior à geada, quando

toda a plantação foi queimada, tornando a paisagem da
Vila Rural desoladora. A produtividade que se observa

agora é fruto do esforço desses moradores que ainda

não receberam incentivos do Governo, a não ser a
orientação técnica da EMATER.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho de pesquisa realizado junto à Vila Rural

Belmiro Golvea  buscou analisar a trajetória de vida dos
habitantes e os fatores que motivaram seus

deslocamentos, bem como a atuação do Governo no

trabalho de fixação desses trabalhadores, através do
Projeto Vilas Rurais. O trabalho possibilitou perceber as

conseqüências da tecnificação do campo na trajetória

de vida dos trabalhadores rurais.
No caso da Vila Rural estudada, percebe-se

facilmente que os deslocamentos são uma necessidade

e também funcionam como estratégia de sobrevivência.
A expulsão do trabalhador do campo obrigou-o ao sub-

emprego nas cidades, trabalho a que não estavam

acostumados, obrigados que foram a disputá-lo com os
demais habitantes da zona urbana, em condições

extremamente desvantajosas: pela falta de instrução,

desqualificação para o trabalho urbano e falta de
experiência anterior, entre outras.

Sujeitos aos baixos salários, morando em sub-

habitações, não conseguiram voltar ao campo.
Permaneceram morando nas periferias das cidades e como

trabalhadores volantes (bóias-fria), face à

imprevisibilidade dos trabalhos sazonais. Desta forma,
passaram a deslocar-se por diferentes cidades e campos,

que lhes pudessem proporcionar oportunidade de

trabalho e/ou moradia.
É o caso de um dos entrevistados analisados,

que viveu de cidade em cidade, em busca de melhores

condições de trabalho e cujas esperanças se voltam

agora para as Vilas Rurais, as quais oferecem a
possibilidade de um local fixo de moradia e, talvez, de

subsistência.

O Projeto Vilas Rurais, desenvolvido pelo
Governo do Estado do Paraná como estratégia de fixação

desses trabalhadores no campo e melhoria das suas

condições de vida, leva em conta essa necessidade do
trabalhador, esse sonho da casa própria e da terra para o

plantio.

Como bem coloca Dely (2000), uma casa
construída à maneira que o morador deseja, com liberdade

de escolha quanto ao local e ao material da sua

construção,  realmente, poderá proporcionar-lhe
dignidade e qualidade de vida. Porém, serão estas as

condições efetivamente encontradas nas Vilas Rurais?

Analisando a situação da Vila Rural Belmiro
Golvea, constatamos que os terrenos são destinados

àqueles que realmente precisam, os que foram espoliados

de todos os direitos do cidadão: o direito à moradia e o
direito ao trabalho, condições necessárias à manutenção

da própria vida.

No entanto, verifica-se que as casas, que deveriam
apresentar diversidade em tipos físicos, como afirma Dely,

são exatamente iguais para todos, com 44,56m² de área e

sem divisões internas.
Uma das exigências do Programa Vilas Rurais para

a seleção dos candidatos a um lote de terreno é ter família

constituída e filhos, o que leva a pensar em família
numerosa. De fato, a média das famílias da Vila Rural é de

cinco pessoas, o que torna uma casa de 44,56 m² um

espaço pequeno para abrigá-las, que não oferece a
comodidade desejável a um “cidadão digno”, como

considerado pelo mesmo Dely.

O Projeto Vilas Rurais tem como principal objetivo
instalar os moradores em áreas próximas às cidades ou

distritos, à beira de rodovias que facilitem o acesso dos

moradores aos serviços de saúde e escolas  e que
possibilitem o escoamento de sua produção.

No caso da Vila Rural estudada, a distância da

cidade é relativamente grande, pois a mesma encontra-
se aproximadamente a 12km da cidade. O Patrimônio mais

próximo está a três quilômetros de distância, mas,

segundo os moradores, não há escolas no Patrimônio.
Nem mesmo posto médico.

Atendendo à solicitação do Presidente da

Associação de Moradores, a Prefeitura local cedeu uma
ambulância para o transporte dos doentes, mediante o

pagamento do combustível. A Prefeitura mantém também

um ônibus para o transporte de estudantes até as escolas,
na cidade, que acaba servindo de meio de transporte

Tabela 15: Satisfação ou não com o Programa Vilas Rurais

Alternativas N º %

Sim, está satisfeito 17 73,9

Não está satisfeito 2 8,7

Está mais ou menos satisfeito 3 13,0

Não se explica (situação irregular) 1 4,4

Total 23 100
Fonte: Pesquisa "in loco"  - Vila Rural Belmiro Golvea em São Sebastião da
Amoreira - 2001.
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para os demais moradores que necessitam deslocar-se

até a cidade, seja para compras, comercialização da

produção ou para tratamento médico ou dentário.
Um dos moradores reclamou que pretendia fazer

uma pequena granja no seu terreno, mas a Empresa que

iria financiá-lo desistiu de fazê-lo face à dificuldade de
transporte e  de acesso  à Vila Rural nos dias chuvosos,

por tratar-se de estrada não pavimentada.

A situação se agrava no período das férias
escolares, quando o ônibus escolar deixa de servir à Vila

Rural e os habitantes ficam sem transporte, inclusive

para o trabalho, tanto o efetuado nas fazendas da região
quanto na cidade.

Justamente por este motivo é que a quantidade

de automóveis, bicicletas e motos é relativamente alta na
Vila Rural, pois deve compensar a falta de transporte

coletivo, que deveria ser fornecido pelo Governo.

A distância da cidade e a falta de transporte
penalizam ainda mais essa população por serem fatores

que levam à desistência do Programa. Os moradores,

cujo acesso ao trabalho é dificultado pela falta de
transporte, desistem do Programa e abandonam seus

lotes que, por sua vez, são ocupados irregularmente por

outras famílias, as quais sonham com a possibilidade da
casa própria e que, por motivos diversos, não a

conseguiram pelas vias legais. Desta forma, a situação

da Vila Rural fica irregular perante o Programa e isso a
impede, pelas normas estabelecidas, de receber

incentivos  do Governo.

A falta de uma sede para a Associação de
Moradores é outro problema para as Vilas Rurais, pois

dificulta a organização dos moradores e os impede de

reivindicar, de forma eficiente,  direitos e necessidades,
mesmo as mais básicas. Ora, o direito de reivindicar faz

parte da condição de cidadania, colocada pelo

representante do Governo como objetivo do Programa
da casa própria e, no entanto, esses moradores estão

tendo sua possibilidade de reivindicação limitada.

Outro direito do cidadão é o lazer que, como já foi
discutido no decorrer deste trabalho, não existe nesta

Vila Rural.

Felizmente para estes moradores, o seu pequeno
lote de terreno é bastante produtivo e,  mesmo sem contar

com incentivos do Governo, conseguiram uma boa

produção. Poderia ser ainda melhor, caso pudessem
irrigar seus lotes. Mas, para isso, necessitariam de

dinheiro, ou da ajuda do Governo. Antes, porém, devem

regularizar a situação da Vila. Precisam também de
transporte, que lhes garantam a possibilidade de

escoamento da produção e, sobretudo, a possibilidade

de manter o trabalho, necessário ao sustento, e que
possibilite o pagamento da prestação da casa e da energia

elétrica.

Entretanto, verifica-se que a maior parte dessa

população está satisfeita com o Programa,
provavelmente porque sua situação anterior era bem pior

que a atual. Não é difícil, portanto, para o nosso Governo,

contentar com tão pouco uma população tão sofrida.
Levando-se em conta a “legião” de despossuídos

dos meios de produção, criada pela modernização da

agricultura, a proliferação de Vilas Rurais promovida pelo
Governo por todo o Estado do Paraná realmente não

provoca qualquer espanto.

As análises realizadas possibilitaram concluir que
o conceito de Vila Rural como área geográfica de fixação

de trabalhadores rurais, objetivando dar-lhes dignidade

e melhorar sua qualidade de vida, não se coaduna com a
situação verificada na Vila Rural estudada. O que se

constata é a satisfação do trabalhador quanto à moradia,

pois quanto à produção agrícola em apenas meio hectare,
sem custeio ou financiamento, o programa deixa muito a

desejar. Na verdade, o Programa visa sua manutenção e

reprodução como trabalhador assalariado porém, mesmo
para tanto, não lhe oferece as condições necessárias,

sujeitando-o à insegurança do trabalho temporário ou

sazonal.
 Quanto ao movimento inverso de migração da

cidade para a área rural, considera-se que o Programa

constitui-se em possibilidades. Contudo, o tamanho do
lote, a distância do núcleo urbano, a falta de ações

coordenadas dos doze órgãos públicos e a não

consolidação da Associação de Moradores são alguns
dos fatores que dificultam a concretização das metas

estabelecidas pelo Programa Vilas Rurais.

Entre estas, a própria proposta de “ruralidade”
das Vilas é contestável visto que, de acordo com a

legislação vigente, um módulo fiscal para a região de

São Sebastião da Amoreira é de 20 hectares e o
fracionamento mínimo permitido é de 3 hectares (INCRA,

2002).  A proposta governamental para a solução deste

problema é “urbanizar” o lote, incorporando-o à zona
urbana.  Porém, um lote urbano  com tais dimensões

ficaria sujeito à cobrança de um valor de Imposto Predial

Territorial Urbano (IPTU) excessivamente alto para o
proprietário. Segundo o Governo, os valores do IPTU

seriam diferenciados  para esses moradores.

E onde fica a justiça social?  Como fica a situação
dos trabalhadores urbanos que vivem em habitações

sub-humanas, nas favelas e assentamentos urbanos? E

aqueles que vivem em conjuntos habitacionais urbanos?
Por que não são beneficiados com descontos no IPTU?

Segundo o governo do estado: “com as Vilas

Rurais, o homem do campo tem menos motivos para
mudar de cidade, diminuindo os cinturões de miséria que
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cercam os grandes centros. Nas comunidades formadas

com certeza surgirão agricultores que poderão aumentar

a oferta de alimentos” (PARANÁ, 2002). Mas será que
isso é possível? Sabemos que a valorização de pequenas

propriedades em volta das cidades, formando um

cinturão verde, objetivando absorver contingentes de
mão-de-obra excedente, faz parte da pauta de políticas

públicas entretanto, pelo fato do vileiro precisar  tirar

sua renda do trabalho “fora do lote” não se configuraria
ele próprio um trabalhador excedente?
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Vilas Rurais Program: Public Policies for the Settlement of
Working Rural Population?

ABSTRACT

This research intends to accomplish a study about the process of internal migration, as well as the roll of governments
at the national and state level, having as the object of study the “ Vila Rural Belmiro Golvea”, situated in the municipality

of  São Sebastião da Amoreira, state of Parana. Besides, the Vilas Rurais Program (Vilas Rurais mean Rural Villages), the

settlement of the working rural population and its performance for the solution of habitational problems have been
analyzed. Another fact wich has been the object for analysis refers to the life  trajectory of the residents of previously

cited Vila Rural and the factors which leaded them to such moving, originated from changings in the country areas,

intensified after the 70`s.

KEY WORDS: Vila Rural, migration, modernization of the country area, popular habitation.
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1. INTRODUÇÃO

A interação Homem-Natureza-Educação sugere
uma análise reflexiva desde a perspectiva histórica,

ressaltando a relevância do fator econômico no processo

da interação do homem na Natureza. Ao mesmo tempo
se traduz como uma característica humana peculiar e

como sinalizador dos processos históricos de apropriação

e transformação do meio ambiente e da dominação entre
os homens.

Esta temática vem sendo discutida por vários

autores, porém de forma específica por Medina (1996),
que reúne informações claras para fundamentar as

relações históricas entre sociedade, ambiente e educação.

A dinamicidade do processo de construção do espaço
tem que ser compreendida pelo aluno. A geografia que o

aluno estuda deve permitir que ele se perceba como

participante do espaço que estuda, onde os fenômenos
que ali ocorrem são resultados das relações homem e a

natureza.

Este trabalho foi desenvolvido na Escola Marista
de 1º  Grau Santa Marta, Bairro Juscelino Kubitchek,

localizado na região oeste do Município de Santa Maria/

RS.
A escolha desta área é justificada pela carência

de informações da população e os graves problemas

ambientais decorrentes principalmente do processo

desordenado de urbanização e comprometimento da
qualidade de vida de seus habitantes.

Buscou-se, com o projeto desenvolvido, ser um

instrumento útil para ler e entender o mundo, para
exercitar a cidadania e para formar o cidadão, indo além

de um conhecimento estático, de uma paisagem pronta.

Além disso, objetivou-se passar a idéia de movimento,
no qual as pessoas, ao construírem a sociedade,

produzem um espaço com suas marcas, carregado de

historicidade.
A temática escolhida: “O MEIO AMBIENTE,

LUGAR ONDE EU VIVO”.

2. ASPECTO METODOLÓGICO

2.1. A questão da Interdisciplinaridade da Educação
Ambiental

O desenvolvimento da educação ambiental
compreende problemas específicos de metodologia

pedagógica. A maioria dos programas educativos atuais

carece de uma visão global, com tendências a enfatizar a
especialização e a fomentar uma percepção estreita com

EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL:  RESGATE HISTÓRICO DA

OCUPAÇÃO E ANÁLISE ESPACIAL NA  NOVA SANTA MARTA - SANTA MARIA / RSv
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RESUMO

O presente trabalho objetivou resgatar histórica e culturalmente a região de Nova Santa Marta, apresentando noções de

localização e definindo o meio geográfico onde vive a comunidade. Além disso, pretende-se fazer uma análise crítica das
contínuas transformações do ambiente no decorrer do processo histórico da ocupação da região. Para efetivação das
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a realidade. Nota-se que a grande maioria dos educadores,

tanto do ensino fundamental como no ensino médio,

não se familiariza com as técnicas interdisciplinares
voltadas para a solução de problemas concretos e para a

avaliação dessas soluções. A ação educativa não

consegue tampouco desligar-se do programa escolar e
interessar-se pela comunidade, fazendo com que os

alunos participem de suas atividades.

Uma maneira de introduzir o enfoque
interdisciplinar e transversal é a utilização da técnica

pedagógica do projeto, que pode consistir, por exemplo,

em buscar as diversas soluções possíveis para problemas
relacionados à higiene, poluição, resgate histórico, e

localização cartográfica etc. Neste caso, a função de cada

disciplina já não se limita a impor sua linguagem própria,
mas passa a empenhar-se para que os problemas sejam

melhor compreendidos, com a intervenção dos

professores das diversas disciplinas nas solicitações do
grupo de alunos, recorrendo-se também a especialistas

externos.

Esta forma de abordagem interdisciplinar terá
maior possibilidade de acabar com a divisão das

disciplinas em compartimentos estanques, já que está

voltada para a solução de problemas específicos da vida
cotidiana do aluno. Neste caso exige-se mudanças nas

estruturas escolares; como exemplo, pode-se citar:

durante o horário das aulas deve ser reservado tempo
suficiente para o desenvolvimento de tais atividades,

criação de grupos de trabalho dedicados à análise e à

ação e a localização da escola deve estimular, também, o
trabalho conjunto de professores e alunos.

A educação não-formal ou extra-escolar,

desenvolvida através de projetos específicos,
desempenha um papel essencial, dirigindo-se tanto à

crianças e adolescentes com escolaridade normal, quanto

à população sem escolaridade de todas as faixas etárias,
envolvidas nas atividades de desenvolvimento social,

econômico e político da comunidade. Desta forma, a

educação não-formal é determinada pela realidade que o

indivíduo vive e pelas funções específicas que ele irá

desempenhar dentro dessa realidade.

2.2. O Educador

A construção do conhecimento se dá num

processo contínuo e progressivo por intermédio da

curiosidade e motivação. Aliando teoria e prática numa
reflexão crítica e constante, o Educador Ambientalista

adota uma postura ética comprometida com uma

sociedade democrática na construção de sujeitos capazes
de exercerem sua cidadania, através de uma prática

pedagógica competente e interdisciplinar, favorecendo

que o ambiente escolar seja de criação e onde a
indignação provoque mudanças de postura realmente

significativas em seu contexto social.

Segundo Freire (1998, p.25), é preciso que, desde
o começo do processo, vá ficando cada vez mais claro

que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e

reforma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao
ser formado. É neste sentido que ensinar não é transferir

conhecimentos, conteúdos, nem formar é ação pela qual

um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo
indeciso e acomodado.

3. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

3.1 Área de Estudo -  Fazenda Santa Marta

A antiga Fazenda Santa Marta, de propriedade

do Estado do Rio Grande do Sul, localiza-se na região

oeste da cidade de Santa Maria, entre os bairros Juscelino
Kubitschek ao Sul, Caturrita ao Norte, o Parque Regional

de Moto Mecanização a leste, e  o Distrito Industrial a

oeste (Figura 1). Grande parte da região está incluída na
Bacia do Arroio Cadena, um arroio que atravessa vários

bairros da área urbana de Santa Maria e sofre com graves

Figura 1 - - Mapa de localização
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problemas ambientais.

Ao final de 1991, setenta e quatro famílias haviam

se estabelecido no local. Em 1995, época que ocorreu o
primeiro cadastramento da ocupação,  um levantamento

realizado pela UFSM apontava a existência de 3.700

famílias na Nova Santa Marta.

3.2. Escola Marista de 1º Grau Santa Marta

A escola foi inaugurada no dia 07 de março de

1998, com matrícula inicial de 450 crianças, da 1ª a 4ª

série, com o objetivo de ampliar gradativamente as vagas.
Sendo que hoje possui 805 alunos regularmente

matriculados. A escola está engajada na comunidade,

não somente na vila onde se encontra  inserida, ou seja,
na Vila Pôr do Sol, porém sua atuação abrange as oito

vilas que compõem a Fazenda Nova Santa Marta,

atendendo aos anseios da população e desenvolvendo
inúmeras atividades filantrópicas.

No início do ano escolar cada professor(a) visita

os seus alunos para conhecer melhor a sua realidade.
Professores e funcionários estão atuando na comunidade

em associações; Grupo de Jovens; Grupo de

Perseverança, Clube de esportes etc.

3.3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DIDÁTICAS

3.3.1. Resgate Histórico da área

O principal objetivo foi iniciar um processo de

sensibilização dos alunos em relação ao lugar onde vivem,
questionar as relações que vem mantendo com o meio

ambiente e realizar uma avaliação crítica das contínuas

transformações no decorrer do processo histórico de
ocupação da área, bem como a projeção do cenário futuro.

Considerando que os princípios da Educação

Ambiental sugerem que ela deve partir da realidade do
aluno, tendo em vista as características locais, optou-se

por resgatar o histórico da ocupação espacial e as

mudanças geradas no meio ambiente pela ação antrópica.
Utilizou-se uma metodologia simples e prática

como: apresentação de cartazes; produção de desenhos;

pesquisa em recortes de jornais, fotografias e
questionário de 16 questões para serem respondidas

juntamente com os pais e os mais antigos moradores do

local, com o objetivo de identificação da realidade
ambiental e social da comunidade desde sua origem.

A seguir os alunos foram orientados a produzirem

desenhos livres objetivando o resgate histórico da
Fazenda Nova Santa Marta, ou seja: como foi este lugar

no início da ocupação? Como está atualmente? Como

será  no futuro? Para melhor identificação e facilitar a
interpretação e significado do que o aluno queria

representar no desenho, solicitou-se a colocação de

legendas; também o nome e a idade.

3.3.2. Localização Espacial - Iniciação dos trabalho com

Mapas

A finalidade específica do trabalho é desenvolver

habilidades que permitam ao aluno obter  noções

primárias de localização espacial. A análise do lugar onde
vivem e sua origem proporciona um resgate da identidade

e cidadania, buscando uma melhor qualidade de vida.

A partir do questionamento com relação à
procedência da família, introduziu-se o estudo da

localização espacial. Nas atividades práticas cada aluno

localizou e coloriu o espaço geográfico de sua
procedência ou do seu endereço. Desta forma, foi possível

trabalhar com mapas da América Latina, Brasil, Rio Grande

do Sul, Santa Maria, Bairro Jucelino Kubitchek e Fazenda
Nova Santa Marta, possibilitando apresentar as primeiras

idéias sobre escala.

Para melhor orientar e facilitar a compreensão
espacial dos alunos, foi elaborado um texto de motivação

sobre os pontos cardeais e colaterais, dando início à

Localização Geográfica e à orientação pela bússola.

3.3.3. Meio de Orientação – A BÚSSOLA

Esta atividade procurou oportunizar o contato e

manuseio com instrumentos de orientação. Promover o

interesse e a curiosidade dos alunos na indicação da
direção dos pontos Cardeais foi a meta primordial desta

atividade, justificando-se assim a importância da bússola

como instrumento de orientação.
Após a realização de exercícios sobre os meios

de orientação natural, os alunos foram divididos em seis

grupos e com material de sucata (rolha, pedaço de
madeira, ampola de injeção e agulha) construíram uma

bússola (Figura 2), utilizada posteriormente para

exercícios práticos de localização e orientação.
Como pré-requisito para a construção da bússola,

foi solicitado aos alunos a confecção de uma rosa-dos-

Figura 2 - Bússolas construídas pelos alunos



118

ventos. Partindo deste princípio prático, os conteúdos

teóricos foram assimilados com eficiência e rapidez.

3.3.4. Trabalho de Orientação na quadra da Escola

O principal objetivo do Trabalho de Orientação
na quadra foi compreender as diferentes maneiras de

orientação espacial através de atividades práticas,

fortalecer o espírito do trabalho em grupo, a ação coletiva
e desta forma permitir ao aluno o contato direto com o

meio, oportunizando trabalhos  práticos com base nos

conhecimentos teóricos de orientação.
Para o desenvolvimento das atividades utilizou-

se a quadra de esportes da escola, por apresentar um

amplo espaço disponível e favorecer melhor desempenho
e livre movimentação dos alunos nos exercícios

práticos. O globo terrestre serviu como meio de

localizar os hemisférios da terra  (Ocidental,
Oriental, Meridional e Setentrional). Deu-se a

explicação geral no estudo introdutório da posição de

cada hemisfério no globo.
Com um pedaço de tijolo, os alunos desenharam

no chão uma esfera, dividida por uma linha vertical

indicando o norte e o sul e outra linha horizontal,
indicando o leste e o oeste. Um grupo de alunos

posicionou-se em cada ponto cardeal assinalado. A

seguir, com o auxílio da bússola, caminharam em direção
de suas residências, observando a agulha imantada

apontando para o Norte.

3.3.5. Leitura de Mapas

Para iniciar a compreensão dos mapas, utilizou-
se o trabalho com o Município de Santa Maria e em,

especial, o bairro a que pertence  a comunidade escolar.

As etapas foram: identificar e localizar o endereço dos
alunos e o trajeto percorrido até a escola; apontar no

mapa da Nova Santa Marta, elaborado pela Cooperativa

Habitacional do Estado (COHAB), os pontos divergentes
da realidade e atualizá-los; localizar as vilas mais próximas

da Escola e indicar as linhas limítrofes entre as vilas,

(aspectos geográficos como relevo, hidrografia - sangas,
valas - ou linhas traçadas de acordo com a ocupação);

elaboração de legendas cartográficas e .introduzir noções

preliminares de escala em mapas.
Observou-se que, além dos pontos cardeais e da

bússola, os mapas permitem aos alunos ter um domínio

do reconhecimento da espacialidade e fazer uma síntese
dos fenômenos que ocorrem em um determinado espaço

geográfico. No dia-a-dia de um cidadão ou comunidade,

é possível obter uma leitura espacial por meio de

diferentes informações cartográficas. O reconhecimento

dos elementos gráficos são fundamentais no processo

do estudo dos mapas, com diferentes temas.
Para facilitar o aprendizado, usou-se uma

metodologia simples como o manuseio de mapas de

diferentes escalas. Foram desenvolvidos exercícios
referentes às convenções cartográficas, títulos de mapas

e noções de escala. Os mapas (plantas) da Nova Santa

Marta foram distribuídos a cada aluno, sendo que foram
orientados a identificar a real situação das ruas e

determinar seus endereços. Foram analisados e

assinalados os pontos divergentes da realidade, as linhas
limítrofes e a nomenclatura das oito vilas que fazem parte

da Nova Santa Marta. Efetuou-se o reconhecimento da

bacia hidrográfica, colorindo o rio principal e seus
afluentes, bem como a área verde existente na região.

As maiores dúvidas surgiram com relação à escala.

Como transferir um espaço tão grande, como um país,
continente, estado ou vila para uma folha de caderno? A

explicação foi básica. “Olhem para fora da janela,

observem o tamanho da casa ao lado. É  possível transferi-
la inteira, do mesmo tamanho como ela se apresenta,

para o desenho na folha do caderno? Para que isso seja

possível, precisamos diminuir o tamanho do objeto
(casa) representado, o seu tamanho real com o uso da

escala.”

Na atividade do estudo de mapas (leitura e
interpretação), buscou-se a compreensão que estes

representam, o espaço natural ou o espaço geográfico,

mostrado graficamente, numa linguagem simbólica. Esta,
perfeitamente passível e aplicável didaticamente a alunos

com pouca idade escolar. Desta forma, foi possível,

através de uma planta projetada da COHAB, determinar
a localização das moradias, escola, centro comunitário e

mercado, além de indicar as características viárias.

3.3.6. Saída de Campo

Teve como objetivo exercitar o uso da bússola
como meio mais eficaz de orientação, possibilitando a

leitura de mapas e reconhecer a bacia hidrográfica e as

diferentes formas do relevo.
Durante todo o desenvolvimento das atividades,

os alunos mostraram-se atuantes e participativos, em

especial porque foram utilizados os meios de orientação
por eles confeccionados como o mapa e bússola.

Durante o percurso, observou-se primeiramente

o cenário como um todo. A seguir os alunos foram
estimulados a seguir a orientação da bússola e do mapa

da área em estudo, observando cada detalhe modificador

da natureza. Durante as paradas, os alunos observaram
as margens do arroio e os processos erosivos.
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3.3.7. Trabalhando com Mapas (2ª parte). Representação

do Relevo (Curvas de Nível – Altimetria)

Esta atividade procurou desenvolver no aluno a

percepção e diferenciação entre mapas planimétricos e

altimétricos, objetivando mostrar que os elementos
componentes do terreno podem ser representados por

símbolos ou cores.

Construiu-se em etapas as formas do relevo e seus
elementos mais importantes para a comunidade da Nova

Santa Marta, de maneira evolutiva até o completo

desenvolvimento de uma maquete, estimulando, assim,
a compreensão e a influência entre os vários espaços

representados.

A observação do relevo e seus diferentes
modelados, na saída de campo, a análise de desenhos

representando formas altimétricas e planimétricas e as

tonalidades significativas de acordo com a altimetria,
foram os pré-requisitos básicos para construir a maquete

e  representar as curvas de nível.

Usando isopor os alunos recortaram e
construíram as formas do relevo.

Metodologia e técnicas - 1ª Etapa: Utilizou-se

como base a Carta Topográfica, estudada anteriormente,
papel de resma, carbono, isopor, cola, tesoura, alfinetes,

régua, lápis e caneta. Os alunos confeccionaram moldes

básicos da maquete, contornando as curvas de nível,
recortando-as separadamente, primeiro em papel de

resma, para posterior transferência e recorte em isopor.

2ª Etapa – Visando um melhor desempenho, o
método de trabalho sofreu mudanças, a atividade foi

desenvolvida em série. Enquanto um grupo traçava as

linhas, formando moldes das cotas de cada curva de
nível, outro recortava os mesmos, passando para o grupo

seguinte, riscar e recortar no isopor.

O rendimento, interesse e integração dos grupos
foi satisfatório e bastante produtivo. A motivação

aumentava no decorrer dos trabalhos, à medida que

acontecia a sobreposição das fatias de isopor recortadas,
surgindo a forma do mapa altimétrico representando a

Nova Santa Marta.

Para eliminar as imperfeições, como os degraus
entre as folhas de isopor utilizou-se pincel e massa corrida.

Os detalhes fisico-geográficos foram traçados,

posteriormente, com tinta verde e serragem,
representando campos e regiões ocupadas com moradias.

As tonalidades variáveis mostram a maior ou menor

densidade ocupacional. A tinta azul, representa a
drenagem (arroios). A tinta vermelha o arruamento, ou

as vias de acesso mais significativas.

A localização da escola, igreja, centro comunitário,

mercado, pontes, a rosa dos ventos, os bairros limítrofes,

o Hipódromo Passo da Areia, bem como a colocação das

legendas identificando a simbologia ali representada,
deram à maquete, apresentada na Figura 3, um aspecto

muito próximo da realidade e fácil compreensão da

espacialidade e forma altimétrica do relevo da Nova Santa
Marta.

3.3.8. Apresentação da amostra didática à comunidade

escolar

A necessidade de transmitir os conhecimentos

adquiridos fez com que todos os trabalhos fossem

expostos numa sala ampla. Os alunos, divididos em
grupos, assumiram  a responsabilidade de explicar

detalhadamente a “amostra didática” para os demais

alunos e professores da escola.
A metodologia de transferir aos próprios alunos

o compromisso das explicações dos trabalhos aos

visitantes alcançou ótimos resultados. Para isso, tornou-
se necessário um profundo conhecimento teórico,

habilitando-os à explicação dos resultados práticos. Os

alunos mostraram entusiasmo e satisfação com a atuação
no processo da aprendizagem. Revelaram-se orgulhosos

e valorizados ao repassarem seus conhecimentos, na

explicação detalhadas dos trabalhos.

Figura 3 - Maquete  da Nova Santa Marta construiída na turma
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4. COMENTÁRIOS FINAIS

O trabalho permitiu resgatar histórica e
culturalmente a região da Nova Santa Marta,

apresentando noções de localização e definindo o meio

geográfico onde vive a comunidade
Conforme Callai (1998) a dinamicidade ambiental

se processa sobre o espaço geográfico, por vezes

ignorado. Durante os trabalhos, viu-se que a Geografia
propõe novas formas de analisar o mundo, de tal maneira

que aqui o conhecimento espacial foi construído de forma

contextualizada e gradativa, dando oportunidade, no
próprio ambiente escolar, de perceber a conotação

interdisciplinar como um veículo de conscientização,

orientação e reconhecimento da realidade local
intimamente relacionado com o cotidiano dos alunos. O

conhecimento geográfico da espacialidade e orientação,

intimamente vinculado à questão ambiental, passou a
ser abordado na visão sócio-cultural do aluno, levando-

o a apresentar condições de atuar no ambiente social

onde está inserido, como agente e sujeito histórico,
refletindo igualmente sobre o seu papel de construtor e

condicionador da dinâmica ambiental em

interdependência à vida humana.
Avalia-se, assim, que a educação ambiental exige

que professores e dirigentes do ensino aprendam a

utilizar novos conteúdos e novos enfoques pedagógicos.
É importante a realização de pesquisas, para elaborar

métodos e material de ensino a baixo custo, que permitam

aos educadores renovar seus conhecimentos por conta
própria.

A construção dos recursos didáticos em parceria

com os alunos é enriquecedor, pois traz consigo uma
carga de experiências, conhecimentos e realidades

vividas que precisam ser aproveitadas no decurso da

aprendizagem. Como diz Gadotti (1987) “[...]a ação

transformadora só pode ser eficiente  quando fundada

nas relações entre teoria e prática, isto é, na vinculação

de qualquer idéia com suas raízes sociais”.
Pela experiência aqui apresentada, podemos

afirmar que o desafio, a curiosidade e a vontade de

construir aguça a pesquisa como fundamento científico
e subsidia a formação de atitudes de alunos e professores.

É preciso que o conhecimento escolar não esteja alheio

ao debate ambiental travado nas esferas governamentais
e administrativas. Ao aluno deve ser oferecido um meio

de participação ativa, de reflexão e de manifestação,

induzindo-o ao processo do convívio democrático e de
participação social.

Para completar, é importante reconhecer a

complexidade da questão ambiental no aspecto
educacional. Não existem fórmulas “mágicas” prontas,

tudo precisa ser construído. É um processo dinâmico,

integrado e coletivo.
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Experience of Environmental Education: Redemption Historical
of  the Occupation and Space Analysis in Nova Santa Marta –
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ABSTRACT

The present work seeks to preserve the history and culture of the Nova Santa Marta region by showing location
characteristics which describe the geographic environment of this community. In addition, this study shows marked

interest to undertake a critical analysis of the continuous environmental transformations that have occurred throughout

the historical process of inhabiting this community. To carry out this study, a theoretical practical format for collective
action was drawn-up with the participation off 33 students from the Escola Marista Nova Santa Marta. Geographical

understanding of space and spatial orientation closely linked to environmental questions, is presented herein from a

social-cultural    perspective, leading the student to a self-conscious understanding of their role in the transformation of
the world in which we live.
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A UNIVERSIDADE ONTEM E HOJE

A Universidade, desde as suas origens no século
XII, sempre esteve atrelada a instituições e setores

hegemônicos da sociedade. Segundo Trindade (2000), a

sua “invenção” ocorreu em plena Idade Média na Europa,
sob a proteção da Igreja romana, sendo que as

Universidades de Bolonha (1108) e Paris (1211) foram as

primeiras a serem criadas. O objetivo primordial da
constituição dessa instituição foi, de início, formar uma

elite aristocrática, por isso a formação que proporcionava

era voltada para a área teológica jurídica, necessária aos
grupos sociais que detinham o poder econômico e

político na época. A partir do século XV, na Renascença,

até o XVI, segundo o referido autor, com o

desaparecimento do Feudalismo, o controle progressivo

das Universidades pelos poderes dos príncipes e
posteriormente, de forma gradual, com a constituição

dos Estados Nacionais, tais instituições são vinculadas

ao poder do Estado. No século XVII, com o surgimento
da denominada ciência moderna, principalmente a partir

dos estudos de Galileu (1564-1642) e Newton (1642-1727),

que inauguram uma nova cosmovisão (mecanicista),
fundam-se as primeiras cátedras científicas e, portanto,

é nesse período que ocorre a profissionalização dos que

se dedicam a essa atividade. Forma-se, assim, o que
muitos estudiosos denominam elite de mérito, que em

grande parte era composta por membros das elites
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hegemônicas1 . Tal fato ocorre, segundo Pereira e Gioia

(1999), em função das exigências de incremento da

produção material, relacionadas ao surgimento e
ascensão da burguesia. Verifica-se que, no final do

período de transição do modo de produção feudal para o

capitalista, já há uma demanda para a utilização das
ciências para fins práticos, e neste momento também elas

se inserem nas Universidades alterando o papel e

estrutura dessas instituições.
Em razão de terem sua existência atrelada a cada

Estado Nação, é também a partir do século XVII que

ocorre a constituição de diferentes modelos de
Universidade, que no entanto, segundo Trindade (2000),

caminham em direção à nacionalização e estatização.

Ciência, Universidade e Estado passam, portanto, a
nutrirem relações intrínsecas entre si, cuja lógica será

determinada pelo modo de produção capitalista.

Podemos afirmar a partir do exposto que a
Universidade, historicamente, desde a sua constituição,

sempre esteve atrelada às elites políticas, econômicas e

culturais, auxiliando, portanto, muito mais no processo
de reprodução social do que no de transformação.

Segundo Ristoff (2000) apenas 10% dos alunos

brasileiros cuja faixa etária situa-se entre 18 e 24 anos
tem acesso ao ensino superior. Tal percentual revela um

sistema de ensino altamente elitista, isso sem

considerarmos que algumas instituições cobram
mensalidades muitas vezes altíssimas, o que faz com que

apenas aqueles que possuem condições de financiar sua

própria educação acabem tendo acesso, possibilidade
de permanência e concluam seus cursos.

Cunha (2000) afirma que 60% dos estudantes

universitários brasileiros estão matriculados em
instituições privadas. Essa taxa revela que o campo do

ensino superior no Brasil possui a característica

primordial de ser privatizado, além disso ocorre também
a fragmentação institucional, ou seja, a maior parte dos

alunos brasileiros tem acesso ao ensino superior privado

em diferentes tipos de instituições (Universidades,
Faculdades Isoladas, Institutos Superiores de Educação,

entre outros).

A tão propalada “crise da universidade”, ao
nosso ver, como tentaremos explicitar logo a seguir, no

caso do Brasil, é muito mais a crise de um modelo de

Universidade adotado pelas instituições públicas
federais e estaduais, nas quais ensino, pesquisa e

extensão gratuitos ainda se constituem na tríade a partir

da qual as mesmas estabelecem formas de atuação
cotidianas.

CRISE DA UNIVERSIDADE OU DE UM
MODELO?

Segundo Chauí (2000), a atual Reforma do Estado

Brasileiro2 , encolhe o espaço público democrático dos

direitos e amplia o espaço privado, tanto nos setores
ligados à produção econômica quanto no campo dos

direitos sociais conquistados. No que se refere a esses

últimos, podemos tomar como exemplo o processo de
transformação da educação de direito em serviço, o que

faz com que a Universidade seja concebida apenas como

uma prestadora de serviços e, enquanto tal, instituição
passível de ser avaliada apenas e tão somente pela lógica

de sua produtividade, transformando a qualidade em

sinônimo de quantidade. Nesse processo, que acaba
orientando a constituição de relações produtivistas com

o saber e, portanto, com a própria instituição de ensino,

é avaliada a quantidade de produtos culturais produzidos,
o tempo gasto para a sua produção, bem como os

investimentos mobilizados (custos) na e para a produção.

Nesse sentido, é inquestionável a forte presença da
lógica do mercado nas instituições universitárias

públicas, funcionando como elemento regulador do

acesso e produção de produtos culturais.
O que a referida lógica coloca em xeque, ao nosso

ver, é o atual modelo de universidade pública e gratuita

que se constituiu em nosso país. Que esta instituição é
altamente elitizada todos sabem, no entanto, ao invés de

se propor a sua democratização, estão sendo viabilizados

projetos que a estão tornando, parafraseando Bourdieu
e Champage (2001), cada vez mais parecida com o

horizonte pois se torna mais distante à medida que dele

se aproxima a classe trabalhadora. Para o referido autor
as teses comumente denominadas de neoliberais

tornaram-se lugares-comuns, pois são utilizadas por

todos mas refletidas por poucos. Em outras palavras,
utiliza-se de um conjunto de idéias/soluções, elaboradas

para determinadas realidades e sociedades de forma

aparentemente desistoricizada, sem analisá-las ou debatê-
las amplamente. A esse processo Bourdieu e Wacquant

(2001) irá denominar de imperialismo cultural. Segundo

ele, é preciso entender as artimanhas da razão imperialista,
caso queiramos construir saídas mais democráticas para

o problema do acesso aos bens culturais 3 . Um outro

processo que agrava tal situação é que o nosso lugar na
divisão internacional do trabalho intelectual já está

colocado, tanto que recebemos inúmeros empréstimos

do Banco Mundial4  que visam, sobretudo, melhor colocar
o Brasil no lugar que lhe cabe na atual ordem mundial5 .

No que se refere especificamente à questão que

estamos discutindo - Crise da Universidade brasileira,
uma das artimanhas utilizadas pela razão imperialista,

segundo Bourdieu e Wacquant (2001), trata-se de uma

transformação simbólica visando à naturalização e
incorporação dos esquemas de pensamento neoliberal,
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cuja influência se faz sentir mais fortemente nos

denominados, pelos liberais, países em

desenvolvimento6 . Tal transformação simbólica, aliada
ao financiamento de projetos pelo Banco Mundial ao

Brasil que, aparentemente, visam apenas corrigir taxas

de escolaridade, principalmente do ensino fundamental
e médio, em detrimento do superior, está produzindo, ao

nosso ver, uma Universidade ainda mais elitizada do que

essa que temos.
Um dos mecanismos utilizados para recrudescer

mais ainda o processo de privatização do ensino superior,

ou construção de outro modelo de Universidade,
segundo Dias Sobrinho (2000) é a avaliação eficientista,

que avalia apenas a correlação entre custos e

rendimentos. Avalia-se tudo o que é mensurável,
matematizável, portanto a qualidade é, perversamente

reduzida, nessa lógica economicista, à quantidades: de

alunos que entram e saem da instituição, de artigos, livros,
pesquisas e outros “produtos” produzidos, orientações

realizadas, custo do aluno, tempo médio para a conclusão

dos cursos etc e etc[...] A partir dessa mensuração é
possível proceder à classificação ou hierarquização das

instituições e, portanto, à criação de centros de excelência

e de carência, pois os recursos financeiros destinados
ao custeio das universidades públicas podem passar a

ser diretamente proporcionais às suas classificações.

Nesse processo, os piores classificados serão obrigados
a se empenharem individualmente na busca de recursos,

que pode se dar pela cobrança de taxas das mais

diferentes naturezas (para uso da biblioteca,  dos
equipamentos laboratoriais, para fazer pós-graduação,

para ter acesso a cursos de graduação, para obter

diplomas, entre outros). É importante salientar que a
busca por recursos pode ocorrer de forma interna e

externa. A primeira forma já elucidamos, quanto à segunda

a mesma pode se materializar na perspectiva da prestação
de serviços, indevidamente denominada hoje por alguns

profissionais de atividades extensionistas.

Ristoff (2000) em seu artigo denominado
“Privatização não faz escola”, indica que apenas 3 milhões

dos mais de 14 milhões de universitários americanos

estão matriculados em universidades privadas, além disso
cita pesquisadores que afirmam que apesar do país ter

experimentado experiências privatizantes está longe de

entregar, ao contrário do Brasil, tão importante função à
iniciativa privada. Até porque, segundo o mesmo autor,

estudos recentes elaborados, principalmente, por

economistas norte-americanos, demonstraram que há
indícios cada vez mais evidentes de que investir em

educação superior pública é sempre um grande negócio7 .

Apesar desses estudos, ao que parece, tanto o governo
brasileiro quanto a sociedade e, portanto, a comunidade

universitária, parecem estar optando pela privatização.

Entendemos que tal processo ocorre num duplo sentido,

de fora para dentro e de dentro para fora. Ao contrário
do que muitos alegam, existe um movimento externo à

instituição universitária, que é orientado principalmente

pelas políticas públicas de educação mundiais e regionais
elaboradas sob a égide dos financiamentos e diretrizes

de instituições financeiras mundiais, defensoras de

projetos políticos pedagógicos que visam a hegemonia
de uns sobre outros e, sobretudo, defendem a elitização

do acesso e uso dos bens culturais. Por outro lado,

verificamos um movimento interno à instituição de ensino
superior pública favorável ao processo de sua

privatização. Isso, ao nosso ver, ocorre quando nos

submetemos à lógica economicista de avaliação
universitária, quando valorizamos a quantidade em

detrimento da qualidade, quando nos recusamos aos

diferentes momentos de debates públicos, quando
naturalizamos determinadas teses, utilizando-nos das

mesmas sem refletir em suas implicações.

Bourdieu (1998) critica alguns intelectuais que
denomina de omissos e colaboradores da ideologia

neoliberal pois esses auxiliam a naturalização de algumas

teses. Uma delas, que vem sendo reforçada,
principalmente, no bojo da Universidade Pública

brasileira, é a ideologia da competência que se apóia no

que o autor denomina de uma espécie de “neodarwinismo
social”. Tal ideologia adquire ares de cientificidade à

medida que se realizam avaliações institucionais externas

que procuram mensurar a produtividade acadêmica8 ,
separando (política, econômica, cultural e

geograficamente), portanto, os produtivos e competentes

dos improdutivos e incompetentes, sem considerar as
condições materiais de produção de conhecimentos, a

função social dessa instituição e, o mais importante, sem

ter como pressuposto o fato de que a qualidade deve ser
considerada ao se avaliar a quantidade pois são pares

dialéticos indissociáveis. Além disso, há que se

evidenciar o fato de que essas últimas devem ser pensadas
numa perspectiva relativa, ou seja, considerando as

especificidades de cada realidade, sem se esquecer de

sua importância social num país como o Brasil, onde as
desigualdades sociais atingem índices alarmantes9 .

Para o referido autor:

Há os winners (vencedores) e os losers (perdedores), há a

nobreza, o que eu chamo de nobreza de Estado, isto é, essas

pessoas que têm todas as propriedades de uma nobreza no

sentido medieval do termo, e que devem sua autoridade à

educação, ou melhor, segundo eles, à inteligência, concebida

como um dom do céu, quando sabemos que na realidade ela

é distribuída pela sociedade, fazendo com que as desigualdades
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de inteligência sejam desigualdades sociais. A ideologia da

competência convém muito bem para justificar uma

oposição que se assemelha um pouco à dos senhores e dos

escravos: de um lado, os cidadãos de primeira classe, que

possuem capacidades e atividades muito raras e regiamente

pagas, [...], e depois, do outro lado, uma massa de pessoas

destinadas aos empregos precários ou ao desemprego.

(BORDIEU, 1998, p. 58-59)

Tendo em vista o exposto, poderíamos afirmar que
a tão propalada crise da Universidade pública brasileira

trata-se menos de uma crise e mais de um processo de

adequação de um serviço público e gratuito à lógica do
mercado. Essa instituição não está desaparecendo, pelo

contrário, está se tornando mais eficaz no exercício do

papel que, segundo Bourdieu (2001), sempre teve, ou
seja, o de conservação social, pois proporciona

legitimidade às desigualdades sociais, ao sancionar a

transmutação da herança cultural e do dom social em
dom natural10 . Apesar de entendermos que a

Universidade possui uma autonomia relativa em relação

ao mercado11 , olhamos com uma certa desconfiança as
teses que defendem que a mesma está em crise, pois

muitas delas partem do pressuposto de que tal instituição

no Brasil atendia adequadamente às demandas sociais a
ela colocadas. Para não elaborarmos entendimentos

“românticos” acerca do ensino superior é preciso sempre

nos lembrar de sua construção histórica e das classes
sociais que a ele tradicionalmente tiveram acesso. Assim,

poderemos verificar que a Universidade não passa por

uma crise mas por uma adequação de modelo, visando
melhor atender às demandas das classes hegemônicas.

É claro que o processo não é linear, pois existiu e ainda

existe uma série de intelectuais dentro das referidas
instituições elaborando estratégias ou atuações para que

ocorra a sua democratização, no entanto tais atores

sociais constituem minorias que estão procurando realizar
debates sobre a necessidade da construção de uma

Universidade efetivamente democrática.

PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO UNIVERSITÁRIA E

REVANCHISMO ELITISTA: O CASO DOS CURSOS DE

LICENCIATURA NO BRASIL

Muitos pesquisadores, ao estudarem a formação

docente no Brasil, dentre eles Franchi (1998), defendem
a idéia de que, depois da década de 1960, em função de

uma série de acontecimentos, o professor que atua no

ensino básico passou a ser cada vez mais proveniente
das classes trabalhadoras. Tal processo foi também

expressão da democratização quantitativa da escola, ou

seja, proporcionou-se a partir da referida década o acesso
à instituição escolar a uma boa parte das classes

populares. No entanto, apesar dessa eqüidade formal,

como existiam e existem desigualdades12  que não foram

e não são consideradas no processo, a escola acaba, em
função de naturalizá-las, legitimando e perpetuando as

desiguais condições de acesso aos diferentes bens

culturais. Por isso, atualmente, são comuns as críticas à
competência profissional docente que faz vista grossa

ao fato de que o professor de hoje não é o mesmo sujeito

social que preenchia o mesmo cargo até a década de
1960 no Brasil. É preciso esclarecer que considerar tal

fato não significa que se deva estabelecer uma relação

paternalista com o profissional, pelo contrário, é tendo o
mesmo como pressuposto que poderemos pensar numa

formação adequada para a democratização do ensino nos

seus diferentes níveis.
Tendo em vista a atual conjuntura de

desvalorização social e econômica da profissão

docente13 , podemos afirmar que nenhum curso superior,
no Brasil, possui mais alunos da classe trabalhadora do

que os de licenciatura e aqueles de formação de docentes

para o ensino básico.
Não obstante, a nova Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional 9394/96 acabou dando margem para

a constituição de um revanchismo elitista, à medida que
no TÍTULO VI, que versa sobre os profissionais da

educação, possibilita a realização da formação docente

dissociada do ato da pesquisa. Em outras palavras, a
referida Lei torna possível a formação dos futuros

professores, egressos das classes trabalhadoras,  em

instituições nas quais não se realize a pesquisa. Ao
nosso ver, tal fato traz gravíssimas implicações na

qualidade da formação profissional docente pois a

pesquisa, segundo vários estudos e reflexões realizados
por diferentes autores14 ,  é uma atividade de suma

importância na constituição de sua autonomia intelectual

e profissional.
Outro ponto importante a ser considerado é o

processo de elaboração de Diretrizes Curriculares

Nacionais do Ensino Superior (DCN’s). Tais diretrizes
foram elaboradas por equipes distintas de especialistas.

Uma parte da equipe elaborou as DCN’s dos cursos

superiores e outra as DCN’s dos cursos de formação
docentes. Ou seja, no caso, por exemplo, da formação

em geografia, temos duas diretrizes: uma para o

bacharelado e outra para a licenciatura. Tendo em vista a
possibilidade de constituição dos Institutos Superiores

de Educação, nos quais poderá ocorrer apenas a

formação docente, sem a necessária relação com a
dimensão da pesquisa, podemos afirmar que a docência

foi separada da pesquisa, o que, por sua vez, pode

significar a diminuição da possibilidade do docente
construir sua autonomia intelectual.
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Tendo em vista o exposto, e em função do

processo de privatização da Universidade no Brasil,

podemos afirmar que se trata de uma revanche elitista
que priva a classe trabalhadora  do acesso a bens

culturais que essa instituição poderia lhe proporcionar.

Para além dos ajustes de taxas da educação básica que
têm sido feitos, é preciso nos questionar se todas as

classes sociais terão o direito e acesso a uma

Universidade Pública de qualidade e, não só mas
também, um ensino básico de qualidade. Entendemos

que é, dentre outros elementos, a partir do acesso de

todos aos bens culturais e científicos produzidos pela
humanidade que a sociedade pode se democratizar, pois

possibilita a constituição da cidadania ativa, elemento

primordial nos movimentos sociais que visam reforçar o
processo de democratização social.

Entendemos que estamos passando por um

momento e processo sui generis ,  no qual cabe à
sociedade em geral e, especificamente, à comunidade

universitária, compreender o processo pelo qual está

passando a Universidade para, em seguida, elaborar
estratégias de ação visando a criação de um outro modelo

de instituição menos elitizada. Por isso, concordamos

com Santos (2000, p. 33) quando este afirma que:

As acções e subjectividades são tanto produtos como

produtores dos processos sociais. As determinações

consolidam-se na medida em que dominam subjectividades

orientadas para identificar limites e se conformarem com

eles, quer porque os acha naturais, quer porque os acham

inultrapassáveis. Pelo contrário, as determinações

desestabilizam-se na medida em que predominam

subjectividades orientadas para identificar possibilidades e

as ampliarem para além do que é possível sem esforço.

Tendo em vista o exposto, podemos afirmar que
existe, efetivamente, a possibilidade de desestabilização

do modelo de Universidade que está sendo gestado no

seu próprio bojo, apesar das determinações impostas
pelas organizações internacionais, pelo atual governo, e

pelos acadêmicos apologéticos15 . Por isso é importante

que se amplie o debate dentro e fora da Universidade em
torno de várias questões, dentre elas: qual é o papel e

importância de se investir, simbólica e financeiramente,

na produção do conhecimento científico no mundo atual?
E, nesta direção, quais poderiam ser os papéis da

Universidade na atual sociedade brasileira?

Entendemos que o processo de construção
coletiva de respostas, através de debates públicos, às

questões colocadas, seria uma das vias para a

desestabilização de um modelo universitário elitista que
vigora desde as suas origens até hoje. Repensar e,

portanto, redesenhar uma instituição, no entanto,

significa, por outro lado, redefinir, reconstruir e

reconstituir nossa própria subjetividade e, por
conseguinte, nossos entendimentos e ações do e no

mundo, dado que é através dela e com ela que travamos

nossas relações com os demais atores sociais dentro da
referida instituição.

NOTAS
16 O mérito é concedido mediante expedição do

diploma que, segundo Bourdieu e Boltanski (2001),

garante uma competência de direito que pode ou não
corresponder a uma competência de fato.

2 Pressuposto ideológico básico, empregado pelo

atual governo, de acordo com Chauí (2000): o mercado é
portador de racionalidade sócio-política e agente

principal do bem-estar da república. Por isso os direitos

sociais (saúde, educação, cultura), conquistados no bojo
do Estado capitalista pelos diferentes movimentos

sociais, são considerados como serviços, cujo acesso

torna-se definido pelo mercado.
3 Inclua-se no rol de bens culturais os saberes

proporcionados pelas escolas nos diferentes níveis de

ensino.
4 O Banco Mundial é composto por inúmeras

instituições internacionais a saber: BIRD (Banco

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento),
IDA (Associação Internacional de Desenvolvimento),

IFC (Corporação Financeira Internacional), ICSID (Centro

Internacional para Resolução de Disputas sobre
Investimentos), MIGA (Agência de Garantia de

Investimentos Multilaterais), GEF (Fundo Mundial para

o Meio Ambiente). Fonte: Soares (1998).
5 De acordo com Soares (1998), o percentual de

empréstimos do Banco Mundial destinados à educação

brasileira de 1987 a 1990 foi da ordem de 2%, já no período
de 1991 a 1994 esse percentual foi de 29%. Observa-se,

portanto, um crescimento significativo dos empréstimos

da referida instituição ao Brasil em menos de 10 anos. O
que significa, ao nosso ver, a viabilização do Projeto

Político Pedagógico da referida instituição para a América

Latina.
6 Segundo o referido autor, está ocorrendo a

remodelagem das relações sociais e das práticas culturais

das sociedades de acordo com um padrão ditado pelos
norte-americanos. Esse se baseia na pauperização do

Estado frente aos direitos sociais, mercantilização dos

bens públicos, generalização da insegurança social. Tais
efeitos são aceitos com resignação ou com entusiasmo

subserviente, como se fossem os desfechos obrigatórios

das evoluções nacionais.
7 Um estudo, feito em 1993, mostrou o impacto do
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sistema multicampi da Califórnia State University para  o

Estado da Califórnia, que terá uma receita tributária de

aproximadamente dois dólares por cada dólar investido.
8 A Universidade Moderna surge sob a égide da

mensuração (quantificação) que, segundo Crosby (1999),

mudou o padrão de pensamento ocidental. Os europeus
ocidentais passaram a produzir conhecimentos

quantitativos que, por sua vez, deram grande impulso ao

desenvolvimento de inovações tecnológicas propiciando
meios para que a Europa conquistasse boa parte do

mundo. Portanto não foi mera coincidência o fato do

ideal de cientificidade do Século XVI e XVII estar baseado
na dimensão quantitativa, dado que essa é “visível”,

operacionalizável e demonstrável. A obediência a tais

requisitos tradicionalmente na Universidade conferia e
ainda confere, para grande parte da comunidade

acadêmico- científica, cientificidade a determinada

produção cultural ou conhecimento.
9 Segundo o relatório do Pnud (Programa das

Nações Unidas para o Desenvolvimento) divulgado

oficialmente no dia 10 de julho, e comentado pelo jornal
Folha de São Paulo  do dia 11 do mesmo mês

(PARAGUASSÚ, 2001), o Brasil está em 4º lugar em pior

distribuição de renda, numa lista de 162 países, atrás
apenas de Suazilândia, Nicarágua e África do Sul. Esse

relatório usa dados do Banco Mundial e mostra ainda

que os 10% mais pobres da população brasileira têm
acesso a apenas 1% da renda do país e os 10% mais

ricos têm acesso a 46,7%. De acordo com um estudo

realizado pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação
Getúlio Vargas, coordenado por Marcelo Neri e divulgado

pelo mesmo jornal no dia 10 de julho de 2001 (GÓIS e

ESCÁSSIA, 2001), o Brasil tem hoje 50 milhões de
pessoas (29,3% da população) em situação de indigência.

Para o coordenador da pesquisa, indigentes são pessoas

com renda mensal inferior a R$80,00, valor necessário,
de acordo com os preços em São Paulo, para garantir a

ingestão mínima de alimentos recomendada pela

Organização Mundial da Saúde (OMS). Já o governo
federal considera como indigentes apenas aquelas

pessoas que recebem menos de um terço de salário

mínimo.
10 Nesse sentido, o processo de privatização do

ensino superior acaba reforçando tal legitimação pois

apenas terão acesso ao mesmo pessoas que possuem
renda para pagar as mensalidades bem como cobrir

outros gastos decorrentes da realização de algum curso.

Em outras palavras, o referido processo encobre as
desigualdades sociais, econômicas e culturais a que estão

sujeitos os estudantes das classes trabalhadoras, ao

naturalizar a idéia de que para se ter acesso ao ensino
superior é preciso, apenas, ter inteligência, como se essa

dependesse de um dom natural e não fosse social, cultural

e economicamente construída.
11 Tal fato pode ser verificado na relação, em geral

defasada, entre o diploma e o cargo. Esse último é criado

pelo mercado e, por isso, sua criação e desaparecimento

são mais dinâmicos. Por outro lado, o sistema de ensino
é, nas sociedades denominadas modernas, o principal

produtor das capacidades técnicas dos trabalhadores e

dos diplomas de que são portadores, no entanto possui
uma dinâmica própria, por isso é menos dinâmico que o

mercado. É claro que, muitas vezes, podemos observar

que esse último pode fazer  “ajustes”  adequando ou
criando sistemas paralelos, com o objetivo de atender às

demandas do setor produtivo. Sobre esse assunto ver

Bourdieu e Boltanski (2001).
12 Dentre elas podemos citar as desigualdades

sociais, econômicas e culturais que proporcionam o

acesso e a construção diferenciada de capital cultural.
Esse, apesar de não ser considerado, na maior parte das

vezes, pela instituição escolar, influencia diretamente no

processo de ensino e aprendizagem, nas ações sociais
dos diferentes sujeitos na sua relação com o saber e a

cultura de uma sociedade.
13 Para Bourdieu (1998, p. 11): “O desprezo por

uma profissão se traduz primeiro na remuneração mais

ou menos irrisória que lhe é atribuída”.
14 Dentre eles ver: Demo, P. Pesquisa : princípio

científico e educativo; Demo, P. Educar pela pesquisa ;

Fazenda, I. A pesquisa como instrumentalização da

prática pedagógica; Fazenda, I. (org.). A pesquisa em
educação e as transformações do conhecimento; Leite,

D. B. C. e Morosini, M. (orgs.). Universidade futurante:

produção do ensino e inovação; Lüdke, M. A pesquisa
na formação do professor; Oliveira, M. R. N. S. (org.).

Didática: ruptura, compromisso e pesquisa; Perrenoud,

P. Práticas pedagógicas, profissão docente e formação:
perspectivas sociológicas.

18 Inclua-se, nesta categoria, professores e alunos

que, conscientemente ou não, fazem apologia e/ou
reforçam e divulgam o modelo vigente de Universidade

brasileira.
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IS  THE  UNIVERSITY  IN  RUINS?

ABSTRACT

In the present article, we search to reflect about the so propelled crisis of University. Thus, we did a very brief historical

ransom with the purpose of explicit the logic of its existence, or in the other words, we search to evince in which social
classes such institution have traditionally served. Afterwards, we discuss some expressions of the conservative or

neoliberal project  that is growing in the bulge of  Brazilian society, with the which ones we daily have crossed at

University: constitution of Centers of Teaching of Excellence; possibility of rupture among teaching, research and
extension; teaching education in Superior Institutes of Education; elaboration of National Orientations of the Curriculum

(Diretrizes Curriculares Nacionais) apart to bachelors and licenseds, among others. In our opinion, such elements allow

us the elaboration of conjectures that will be discussed:
- Is the academic institution in crisis? or what is effectively put on in check, is a pattern of  free public university that,

contrapose itself, nowadays, to the politics of reduction of actions of financing of the State in social area?

- The privatization of public institution of Brazilian superior teaching, could be understanding how an elitist revenge in
face of the bashful and recent process of democratization of the free public university together to working classes?

KEY-WORDS: University, crisis, transformation, university privatization
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CONTEXTO DE REALIZAÇÃO E TEMA

A XVII Semana de Geografia do Departamento
de Geociências, do Centro de Ciências Exatas da
Universidade Estadual de Londrina, realizada de 22 a
27 de outubro de 2001, pode ser avaliada através de
diversos indicadores, como os números alcançados e
os seus desdobramentos, seja no sentido de motivar e
envolver os alunos, os docentes e a comunidade
universitária, seja na participação efetiva da sociedade
local que, enfim, é um dos maiores méritos de um
evento com as características da Semana de Geografia:
um evento “caseiro”.

Além destes fatores, esta edição merece avaliação
também pelo contexto de sua realização. Neste período a
universidade estava em movimento de greve, juntamente
com duas outras universidades estaduais do Paraná e as
federais de todo o país. Deflagrada no dia 17 de setembro,
35 dias antes do evento, a greve colocava para a
Comissão Organizadora um impasse que requeria uma
tomada de decisão imediata: como realizar um evento
cujo público é representado basicamente pelos alunos
do curso de graduação, se estes estão afastados de suas
atividades e ausentes da Universidade? Cientes dos
riscos implicados, optamos pela realização do evento,
pois entendemos que as atividades propostas se
colocavam como de fundamental importância no contexto
da greve. Submetemos a decisão à Comissão de Ética do
Comando de Greve, local, que deliberou pela manutenção
de todos os eventos previamente agendados antes da
deflagração do movimento e que contava com
convidados de outras cidades, cabendo à comissão
organizadora de cada evento decidir pela sua realização
ou não.

O evento realizou-se na data prevista, contando
com cerca de 300 participantes nas diversas
atividades realizadas. Esse resultado, juntamente com
os demais desdobramentos do evento, provou o
acerto da decisão tomada, já que a greve superou o
período do evento, atingindo 169 dias de duração, fato

sequer cogitado mesmo por aqueles mais envolvidos
no processo, tornando-se, assim, a mais longa greve
do sindicalismo brasileiro até então.

O tema escolhido para o evento foi sugerido em
reunião de departamento, acatado e depois ampliado,
proporcionando amplas possibilidades de abordagem:
“Quem tem medo do interior?” – urbano-rural: que
espaço é esse?. Este tema se mostrou instigante e
novo, trazendo à discussão a questão do interior do
território brasileiro que, em verdade, é a nossa
realidade. Vivemos o interior, suas características e
contradições e, mesmo que nunca tenhamos parado
para pensar nisto, grande parte de nossas pesquisas
também são voltadas para o interior. Nele é que
estabelecemos vivência e nele é que nosso universo
cognitivo está referenciado. Pensar o interior, portanto,
é pensar nossa própria realidade, e foi nesta direção
que tentamos estruturar e encaminhar as atividades e
discussões do evento.

MINI-CURSOS E ESPAÇOS DE DIÁLOGO (ED’S)

Pela manhã foram programados os mini-cursos,
com 14 horas, e os ED’s, com seis horas de duração.
Tivemos sete mini-cursos programados e seis que se
realizaram efetivamente, com aproximadamente 100
discentes  participando. Tivemos como ministrantes
desde professores e alunos do Departamento de
Geociências até professores de outros departamentos
como os de História e de Filosofia, além do técnico em
Fotografia e uma aluna do Departamento de Artes,
bem como alunos de pós-graduação da Universidade
Estadual Paulista de Presidente Prudente.

Os 87 trabalhos inscritos foram organizados em
oito ED’s temáticos, reunindo os trabalhos que
poderiam ter uma articulação comum. Nesta dinâmica
os pesquisadores têm de freqüentar as seis horas de
realização do ED, e não apenas estar presentes no
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momento de expor seu trabalho, pois o objetivo é que,
por estarem reunidas pessoas que pesquisam temas
próximos, haja contribuições de uns para com os
outros. É nesse momento que se pode criar um
ambiente novo de troca e diálogo. Os ED’s temáticos
foram: Epistemologia e teoria social; Ensino: teoria e
método; Dinâmica populacional; Questões agrárias:
teoria e realidade; Estrutura e dinâmica interna da
cidade; Território, turismo e desenvolvimento;
Recursos naturais e meio ambiente; Meio ambiente e
qualidade de vida.

Os trabalhos apresentados tiveram um ótimo
nível, trazendo frutos a todos, variando entre aqueles
de iniciação científica, trabalhos de docentes e de
grupos de pesquisa até pesquisas de pós-graduação
(especialização, mestrado e doutorado). Também
tivemos a presença de professores da Rede Municipal
de Ensino, profissionais de instituições de pesquisa e
de outras instituições de ensino superior de Londrina,
professores e alunos de outros departamentos da
própria UEL, além de professores e alunos das
universidades de Maringá/PR (Universidade Estadual
de Maringá), Presidente Prudente/SP (Universidade
Estadual Paulista), Três Lagoas/MS (Universidade
Federal do Mato Grosso do Sul), Cornélio Procópio/PR
(Faculdade de Ciências e Filosofia de Cornélio
Procópio), Marechal Cândido Rondon/PR
(Universidade Estadual do Oeste do Paraná),
Campinas/SP (Universidade Estadual de Campinas) e
Belém/PA (Universidade Federal do Pará).

Concernente aos campos de investigação dos
pesquisadores, a diversidade é muito destacada.
Tivemos pessoas oriundas de campos tão
diferenciados quanto Arquitetura, Direito, Geologia,
Agronomia, História, Pedagogia, Psicologia,
Administração, Engenharia Civil, Meteorologia,
Informática, Música e Sociologia. Esta diversidade e a
qualidade dos trabalhos fez com que os ED’s tivessem
a repercussão desejada, proporcionando um exercício
interessante de troca de conhecimentos e crescimento
científico, num ambiente multidisciplinar.

Os trabalhos foram reunidos num livro que
recebeu como título o tema da Semana (FUSCALDO &
MARANDOLA JR., 2001), com 254 páginas, com uma
primeira tiragem de 300 exemplares , destinados aos
participantes do evento e à doações a bibliotecas e
instituições. Devido à procura pelo livro e pela
qualidade das contribuições nele presentes, decidimos
fazer uma reimpressão de 250 exemplares , em março
de 2002. Este é o primeiro volume, pois estamos em
fase de organização de um segundo, contendo as
contribuições dos palestrantes e ministrantes de mini-
curso.

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA

No eixo norteador “interior”, estabelecemos as
questões a serem discutidas em cada uma das cinco
noites. Na segunda-feira, as questões urbanas e rurais
envolvidas na discussão regional foram articuladas

sob o prisma do planejamento. A mesa teve por título
Planejamento municipal e regional em municípios
pequenos e médios, enfocando esta escala de
municípios que, em verdade, contrastam com a
centralidade das capitais e das grandes cidades.
Convidamos a compor esta mesa de abertura a
professora Ana Maria Marques Camargo Marangoni,
do Departamento de Geografia da Universidade de São
Paulo, que falou sobre o subtema Planejamento
municipal e o Estatuto da Cidade, assunto atual e
necessário, já que a discussão do planejamento, em
geral, fica restrita apenas à perspectiva urbana. O
professor Jurandir Guatassara Boeira, do
Departamento de Arquitetura/UEL, então diretor do
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Londrina – IPPUL, falou sobre O papel dos órgãos de
planejamento na gestão do município, destacando as
possibilidades e dificuldades da ação estatal neste
processo. Por fim, a professora Yoshiya Nakagawara
Ferreira, do Departamento de Geociências/UEL,
coordenadora do Laboratório de Pesquisas Urbanas e
Regionais/CCE/UEL, falou sobre Cidades: mosaicos e
fragmentos em organização, destacando a natureza
fragmentária da construção das cidades e a
importância da consideração de aspectos culturais e
cotidianos no planejamento.

A mesa de abertura foi uma das mais
disputadas, com um público superior a 300 pessoas , o
que nos deu a certeza de que não havíamos errado em
manter o evento, apesar da greve que se “arrastava”.
Na terça-feira, o intuito foi pôr em tela a questão
cultural. Desta forma, tivemos um dos pontos altos da
Semana, com a conferência do professor Carlos
Rodrigues Brandão, antropólogo e educador,
atualmente na Universidade Estadual de Campinas. Ele
falou sobre o tema O homem e a cultura do interior
brasileiro , trazendo uma perspectiva instigante para
os presentes: pensar o imaginário deste homem
interiorano e refletir sobre a sua constituição. Através
de sua própria trajetória  de vida, do litoral ao interior,
ele nos chamou à atenção para o fato de que cada um
de nós também tem uma história e que, a partir dela,
podemos tentar compreender as visões que criamos do
interior, do litoral e da capital.

Para abordar a questão social, articulamos na
quarta-feira uma mesa que discutiu o tema “Quem tem
medo do interior?” - Geografia e criminalidade. O
geógrafo da Universidade Federal do Paraná,
Francisco de Assis Mendonça, falou sobre Clima e
criminalidade, contrapondo uma visão da
criminalidade relacionada ao clima urbano, com uma
outra abordagem literária, do escritor Domingos
Pellegrini que, baseado em um de seus livros, falou
sobre o tema Londrina: Chácara Chão, trabalhando a
questão da criminalidade nas cidades de porte médio e
a insegurança e o medo, transformados em literatura e
poesia.

A quinta-feira ficou reservada para discutirmos
a questão ambiental, sempre presente nas
preocupações contemporâneas de toda a sociedade. O
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tema escolhido foi Análise ambiental em municípios
pequenos e médios, uma mesa composta pelos
professores do Departamento de Geociências/UEL
André Celligoi, Cleuber Moraes Brito (geólogos) e
Nilza Aparecida Freres Stipp (geógrafa). Eles traçaram,
em suas falas, uma mesma linha, ficando à cargo da
professora Nilza abordar a análise ambiental em geral
como campo de estudo, e aos outros professores
discutir, baseados em exemplos, formas e questões
envolvidas na análise ambiental de municípios deste
porte.

Por fim, a programação científica se encerrou
com a conferência da professora Sônia Maria Vanzella
Castellar, geógrafa da Faculdade de Educação da
Universidade de São Paulo. Este dia visava levantar a
questão do ensino, por isso o tema escolhido foi A
formação universitária e a expansão do Ensino
Superior nas cidades do interior, abordando o
aumento vertiginoso não apenas de instituições, mas
também de cursos de pós-graduação e o próprio
crescimento das universidades já existentes.

ATIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURAIS E CICLO DE
FILMES

Com um tema tão sugestivo, pensamos em
desenvolver algumas atividades de cunho artístico-
cultural. Para tanto, programamos apresentações
artísticas antecedendo as palestras, um ciclo de filmes
no período da tarde e um Ato Público-Cultural,
ocorrido no sábado, no calçadão do centro da cidade.
O objetivo era dialogar com outras formas de
conhecimento, trazendo a arte, este campo vasto da
subjetividade humana, para o seio acadêmico de nosso
evento científico.

Convidamos vários grupos que desenvolvem
diferentes manifestações artísticas, como a Folia de
Reis Grupo de Galiléia, do embaixador Pedro Derico;
o grupo de catira Os Pés Vermelhos; a dupla “caipira”
Mestre Carreiro & Professor; o escritor Domingos
Pelegrini, que nos proporcionou uma performance
poética; e o grupo de Folia de Reis Mensageiros da
Paz, do embaixador Francisco Garbosi. Também
trouxemos a artista plástica e artesã Cinira Pereira dos
Santos, viúva do compositor Elpídio dos Santos, que
nos contou algumas “histórias”, como numa sala de
visitas e nos ensinou uma das técnicas de confecção
de máscaras na oficina que ministrou junto com sua
neta, Joana Santos Egito de Cerqueira, que ocorreu
tanto na sexta-feira pela manhã como também no
sábado, no Ato Público-Cultural.

O Ato foi embalado pela presença destes
grupos para dançar, sapatear e cantar, junto com a
Invernada Artística do Centro de Tradições Gaúchas
Rincão Sulino e o Grupo de Retalhos de Cultura
Populá, que fez uma grande roda de ciranda no
calçadão, embalando o ato até o final. Além destas
apresentações, o pessoal da ASSUEL –Sindicato dos
Servidores Públicos Técnicos Administrativos da
Universidade Estadual de Londrina– montou uma

barraca de artesanato, para arrecadar fundos para o
movimento de greve. Tivemos ainda a continuação da
oficina de máscaras, além da exposição dos pôsteres
apresentados nos ED’s e das fotos do curso de
fotografia.

O Ciclo de Filmes recebeu por título “O homem
e o interior do Brasil”, exibindo filmes que nos
proporcionaram algumas visões do homem do interior
do Brasil, sua vida, seu meio, seus costumes e suas
crenças. Os filmes retrataram  de diversas formas a
vida no interior, e contamos com antropólogos,
geógrafos, literata, sociólogos, artistas, produtores de
filmes e um padre para comentar e debater a temática
em tela. Os filmes exibidos foram Brincando nos
campos do senhor, O quatrilho, A marvada carne,
Gaijin – caminhos da liberdade e Jeca Tatu.

Fica evidente a preocupação deste ciclo em
promover o diálogo com outras formas de saber, pelos
filmes em si e pelas pessoas convidadas a refletir sobre
a temática, oriundas de diversas áreas do
conhecimento. Cada um trouxe a sua perspectiva de
mundo para que, neste mosaico, pudéssemos refletir
sobre o homem do interior.

Compondo ainda o ciclo de filmes,
programamos uma palestra O homem do interior:
cultura, culturas, pela professora Raimunda de Brito
Batista, do Departamento de Ciências Sociais/UEL,
para servir de eixo condutor das reflexões. Foi um dos
pontos altos do ciclo, com grande participação das 30
pessoas que em média estiveram presentes nesta forma
diferenciada e ao mesmo tempo rica de reflexão e
desenvolvimento do conhecimento.

Estas atividades foram significativas não
apenas pelas apresentações e pela arte, mas também
pela aproximação da universidade com a comunidade
através do Ato Público-Cultural e, em especial, pela
divulgação do curso de Geografia, mostrando a
amplitude dos campos em que a Geografia pode atuar.

ABRANGÊNCIA E DESDOBRAMENTOS

A Semana de Geografia, nos últimos anos, tem
tido uma média de inscritos que varia entre 300 e 350
pessoas. No início da organização do evento,
prevíamos um máximo de 400 inscritos. Desta maneira,
as 231 inscrições que tivemos, em virtude do contexto
de realização e toda a dificuldade de divulgação,
inclusive aos alunos do curso de graduação, foi
considerada muito satisfatória. Estes inscritos nos
renderam uma média de 220 espectadores por noite.

Os 87 trabalhos inscritos, mais do que o dobro
do que em qualquer outra edição do evento, foi
atribuído por nós à publicação dos mesmos, fato
inédito até então, e aos novos cursos de pós-
graduação em funcionamento no Departamento de
Geociências, que somaram oito trabalhos. Além disso
o cancelamento de muitos eventos e a greve que se
estendia, talvez tenham contribuído para que pessoas
de outras cidades tivessem a condição de deslocar-se
até Londrina, somando 25 trabalhos de professores e
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alunos de instituições de fora da cidade. Além disso,
também, tivemos oito trabalhos de alunos e
professores de outros departamentos da UEL e pelo
menos quatro trabalhos de instituições de pesquisa da
cidade. Os demais 42 trabalhos são dos professores e
alunos de iniciação científica do próprio Departamento
de Geociências. Destes, apenas um trabalho se referia
a uma monografia de bacharelado, o que alerta para a
atenção que tem de ser dada a esta área importante da
formação do curso de Geografia. Além disso, nenhum
aluno da Especialização em Ensino de Geografia
apresentou trabalho, e apenas um trabalho foi
apresentado pelos alunos que cursavam a
Especialização em Análise Ambiental em Ciências da
Terra. Na verdade, dos oito trabalhos de pós-
graduação do departamento apresentados, sete foram
de alunos do mestrado, mostrando a maior
participação destes, embora a maioria não seja
especificamente do campo de Geografia.

Embora os resultados tenham sido
extremamente satisfatórios, superando nossas
expectativas, acreditamos que há margem para
aumento, pois apenas sete professores do
Departamento de Geociências apresentaram trabalhos.
Embora muitos professores tenham incentivado seus
alunos a apresentar trabalhos, a maior e mais direta
participação destes pode trazer uma contribuição
significativa aos ED’s, dando uma dimensão ampliada
às discussões.

No entanto, levando em consideração todo o
contexto de realização, bem como a falta de tempo e
condições para uma maior divulgação, o evento
alcançou seus objetivos, abrindo novas perspectivas
para as edições futuras, e deixando claro as
possibilidades que o Departamento de Geociências e o
Curso de Geografia têm para atuar e promover
ocasiões de significativo desenvolvimento e
crescimento científico. Além disso, um fato de
destaque foi a participação dos quase 40 alunos do
curso de graduação que, aos poucos, se envolveram
na organização do evento e, sem dúvida, tornaram
possível a sua realização e a dimensão alcançada. Os
professores do departamento também tiveram papel
importante, além dos que estiveram diretamente
ligados à organização, tivemos aqueles que prestavam
diferentes apoios, seja na leitura dos trabalhos, na
organização de mini-cursos, coordenação de ED’s ou
em outras várias contribuições. Esperamos poder
continuar a ampliação das fronteiras da Geografia e as
possibilidades de discussão, seja no campo teórico-
epistemológico ou no campo institucional.

A GEOGRAFIA E O DIÁLOGO DE SABERES
O evento materializou muitas questões que foram

colocadas, muitas vezes, de forma inconsciente. A
interdisciplinaridade e o diálogo de saberes – expressão
ainda em construção que indica um passo à frente em
relação à interdisciplinaridade – ficaram latentes, por
incluirmos, no tratamento das questões em tela,
profissionais e pesquisadores de diversas áreas do
conhecimento, além de artistas e pessoas da comunidade.
Abrimos também a oportunidade para o “homem do
interior” penetrar na academia, cantando, recitando
poesias, dançando, ensinando a sua arte ou mesmo nos
falando. As possibilidades de aprendizado na ampliação
das fronteiras do conhecimento são imensas. Estas
possibilidades estão na pauta das grandes discussões
epistemológicas contemporâneas.

Assim, como apontamos no final da Introdução
do primeiro volume do livro do evento (FUSCALDO &
MARANDOLA JR., 2001, p. 2), um dos caminhos a ser
percorrido é o do diálogo com outras ciências e outras
formas de saber. Porém como buscar estes caminhos?
A interdisciplinaridade é um paradigma recorrente já há
alguns anos, e ainda não se conseguiu verdadeiros
trabalhos integrados. Idéias como a “multi”, “inter” ou
“trans” disciplinaridades ou são incompletas ou
existem apenas no campo teórico.

Ainda temos muito a investir para que estes
anseios se tornem realidade. A complexidade, o
pensamento sistêmico e a teia da vida são idéias
relacionadas que nos apontam para novas
possibilidades metodológicas.

É neste caminho que pretendemos investir,
abrindo fronteiras e possibilidades, desprezando a
visão reducionista do conhecimento, que não
considera a “alteridade” e que despreza o diferente. A
valorização dos outros conhecimentos e formas de
saber, avançando no diálogo de saberes, nos parece
um caminho para materializar muitas de nossas
utopias.

Este, sem dúvida, foi o maior aprendizado deste
evento: o vislumbre de novas possibilidades.
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Flaviana Gasparotti Nunes**

“Escritos Urbanos”  é constituído de uma

coletânea de textos que expressam as principais idéias
que Kowarick desenvolve desde os anos 1970, no

entanto, numa perspectiva de “revisita” aos temas

expressando uma nova síntese destes. Como afirma Lícia
do Prado Valadares no prefácio do livro: “[...] velhos e

novos temas são aqui repensados e reciclados, à luz de

um diálogo constante que o autor vem estabelecendo
com a sociologia urbana e à luz das grandes

transformações por que passa São Paulo, metrópole

do ‘subdesenvolvimento industrializado’” (p. 7). Tendo
São Paulo como cenário privilegiado de observação para

as reflexões, as fotos de Tomás Rezende presentes no

livro vêm enriquecer a edição nos trazendo imagens que
retratam de imediato o que se pode entender por

espoliação urbana.

Sendo assim, o conceito de espoliação urbana,
introduzido no vocabulário da sociologia urbana no final

dos anos 1970 é retomado numa nova perspectiva. O

conceito, em sua versão original referia-se à ausência ou
precariedade de serviços de consumo coletivo que,

conjuntamente com o acesso à terra, se mostram

socialmente necessários à reprodução urbana dos
trabalhadores, havendo uma ênfase na questão do

reservatório de mão-de-obra. Nesta retomada, Kowarick

identifica que não há uma ligação linear e imediata entre
contradições urbanas e transformações sociais, desta

forma, deve-se considerar a problemática da

subjetividade social, sem contudo, se desprender das
âncoras estruturais. Esta preocupação com a

subjetividade social, deve-se à inspiração que o autor

busca nas idéias do historiador inglês E. P. Thompson,
mas grande parte dos textos ainda vinculam-se à escola

francesa de sociologia marxista urbana, tendo como

principal representante Castells.

No capítulo 1 “Produção do espaço urbano e lutas
sociais” são discutidas as modalidades de produção do

espaço urbano e de suas contradições tendo por

referência os anos 70 e 80 em que ocorrem lutas de bairros
e fábricas na cidade de São Paulo. Neste capítulo, o autor

afirma que a espoliação urbana está intimamente ligada à

acumulação do capital e ao grau de pauperismo
decorrente, sendo resultado do processo de acumulação

do capital, mas também da dinâmica das lutas e

reivindicações em relação ao acesso à terra, habitação e
bens de consumo coletivo. Sendo assim, procura chamar

a atenção para a necessidade de se resgatar a conexão

entre a experiência de luta nos bairros e a formação de
uma consciência de exclusão que se dá a partir da relação

entre as lutas sociais ocorridas nos bairros e nas fábricas.

Para chegar a esta discussão, o autor mostra os
mecanismos que levaram ao aumento de moradores de

favelas e cortiços enfatizando o aumento do preço da

terra e o achatamento dos salários ocorrido na década
de 1980 e o papel que a autoconstrução passa a

desempenhar neste contexto enquanto um elemento

carregado de simbolismo.
O capítulo 2 “As desventuras da cidadania” traz

a discussão da questão das periferias, consideradas pelo

autor como “mundo da subcidadania”, mostrando como
aconteceu o processo de periferização em São Paulo por

meio da autoconstrução que gerou especulação

imobiliária e segregação socioespacial. Segundo dados
apresentados no texto, se forem somadas as populações

residentes em cortiços, favelas, loteamentos clandestinos

e imóveis irregulares teremos um total de 65% dos
moradores de São Paulo em situação de ilegalidade. Esta

constatação alarmante é resultado da espoliação urbana
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que se apresenta nos anos de 1990.

No capítulo 3 “Lutas urbanas e movimentos

populares” o autor, apoiado no conceito de contradição
urbana, verifica que os conflitos e contradições urbanas,

em grande parte, se dirigem contra o Estado, afirmando

que as contradições urbanas poderão se constituir na
base material a partir da qual se forja um projeto de luta

que alimenta os movimentos populares. Neste sentido,

as lutas devem perder seu significado reivindicativo
específico e a dimensão do conflito deve colocar a

questão da alternativa de poder.

O capítulo 4 “Os caminhos do encontro” focaliza
as lutas sociais urbanas ocorridas durante a década de

1970 procurando mostrar a fusão de conflitos e

reivindicações que se alimentam das experiências
advindas da exploração do trabalho e da espoliação

urbana. No entanto, chama atenção para o fato de que

não há uma relação direta entre as precariedades de
condições de existência e lutas organizadas, sendo

necessário uma análise por dentro dos movimentos,

levando em consideração a questão da experiência, como
no caso da fusão bairro-fábrica discutida pelo autor.

Neste sentido, Kowarick afirma que se deve romper com

a separação entre a esfera da produção e da reprodução
da força de trabalho neste tipo de análise. Neste caso,

percebemos o quanto o autor se inspira nas idéias de

Thompson, rompendo com a análise marxista mais
ortodoxa.

No capítulo 5 “Cidadão privado e subcidadão

público” Kowarick discute o papel da moradia no
processo de inclusão-exclusão, desenvolvendo a idéia

de cidadão privado, que se constitui principalmente a

partir dos significados materiais e simbólicos da casa,
numa ordem legítima de vida construída na perspectiva

da vida privada. Neste sentido, a autoconstrução exerce

papel importante, à medida em que consubstancia essa
perspectiva privada, em detrimento do espaço público,

da rua, onde o domínio é do subcidadão público.

O capítulo 6 “Fatias de nossa história recente”
traz o questionamento às macrodeterminações em que o

próprio conceito de espoliação urbana assentava-se

introduzindo a importância de se identificar como se
produzem as experiências coletivas a partir de vivências

dessas formas de exclusão social, econômica ou política

levando Kowarick a afirmar que:

[...] Em outros termos, em vez de atrelar a análise das

condições urbanas de existência às vicissitudes da expansão

capitalista e deduzir as lutas sociais da precariedade que as

caracterizam, parece analiticamente mais promissor indagar

o significado que essa materialidade tem para os múltiplos

atores que se enfrentam na arena social.” (p. 106)

O último capítulo “Investigação urbana e
sociedade: comentários sobre Nuestra América” é uma

reflexão de caráter teórico-metodológico em que o autor

mostra as limitações das análises centradas no Estado,
de cunho macroestrutural, apoiadas no instrumental

marxista que tiveram influência significativa no

pensamento urbano da América Latina e introduz novas
perspectivas de análise a partir das idéias de Thompson,

voltando-se para o âmbito local, o modo de vida ou as

estratégias de sobrevivência das camadas populares.
Neste sentido, afirma que se passa da estrutura sem

sujeitos que dominava a trajetória intelectual latino-

americana, para a análise de sujeitos liberados de qualquer
constrangimento estrutural. No entanto, não deixa de

ressaltar que “é necessário também estudar a ‘vida em

crise’, desde que não seja mero retrato empiricista da
pobreza ou elaborar de explicações culturais sem raízes

nas condições objetivas” (p. 129). Daí compreendemos

porque Kowarick afirma na introdução que: “[...] A noção
de espoliação urbana, que está, aberta ou veladamente,

presente em todos os ensaios desta coletânea, mostra

esta mudança de coloração teórica, que ao se
desamarrar sem se desprender das âncoras estruturais,

passa a enfatizar a problemática da subjetividade

social. [...]” (p. 14)
A partir da leitura do livro, percebe-se o quanto a

análise urbana pode ser enriquecida a partir da nova

perspectiva teórico-metodológica apontada por
Kowarick, tendo em vista a própria complexidade de

situações que se apresentam na constituição do espaço

urbano, no que diz respeito mesmo aos seus
“determinantes macroestruturais”. No entanto, fica

seguinte questão: já que Kowarick, de certa forma, abre-

se para outras perspectivas, que não somente estejam
ligadas às abordagens da sociologia urbana de Castells,

por que não resgata as contribuições de Lefebvre que

no sentido da análise espacial, poderiam ser mais
enriquecedoras do que as de Thompson, que estão mais

relacionadas à dimensão temporal?

De certo modo, a opção de Kowarick por
Thompson é compreensível, levando-se em consideração

a oposição de concepções polarizadas por Lefebvre e

Castells com relação ao espaço e por conseguinte ao
espaço urbano. Entretanto, acredita-se que se a questão

é “não se desprender das âncoras estruturais”, Lefebvre

é um bom referencial visto que parte de uma abordagem
marxista que não privilegia o econômico, mas não deixa

de considerá-lo, além do que discute a vida cotidiana

neste contexto.


