
Geografia
Revista do Departamento de Geociências

ISSN 0102-3888

Reitor
Pedro Alejandro Gordan

VICE-REITORA
Vera Lúcia Tieko Suguihiro

GEOGRAFIA: Revista do Departamento de
Geociências da Universidade Estadual de
Londrina, é uma publicação semestral
destinada a editar matérias de interesse
científico de qualquer área de conhecimento,
desde que tenham relação com a ciência
geográfica

Comissão de Publicação do Departamento
de Geociências
Coord. Prof. Claudio Roberto Bragueto
Profa. Mirian Vizintin Fernandes Barros
Funcionária: Edna Pereira da Silva

Conselho Editorial
Prof. Dalton Áureo Moro – UEM
Prof. Eliseu Savério Spósito – UNESP –
Presidente Prudente
Prof. Francisco de Assis Mendonça – UFPR
Prof. Geraldo Cesar Rocha – UFJF
Prof. José Barreira – UEL
Prof. José Paulo Piccinini Pinese – UEL
Prof. José Pereira de Queiroz Neto - USP
Profa. Maria Encarnação Beltrão Sposito –
UNESP – Presidente Prudente
Prof. Messias Modesto dos Passos – UEM
Profa.  Nilza Aparecida Freres Stipp – UEL
Prof. Roberto Rosa – UFU
Profa. Rosana Figueiredo Salvi – UEL
Profa. Rosângela Doin de Almeida –
UNESP – Rio Claro
Profa. Sonia Maria Vanzella Castellar – USP
Profa. Yoshiya Nakagawara Ferreira – UEL

EDITORIAL

VOLUME 10 – NÚMERO 1 – JAN./JUN. 2001

Universidade
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É com satistafação que publicamos mais um

número da revista Geografia, a qual vem se

fortalecendo como um instrumento de divulgação

dos trabalhos no âmbito da Geografia, na medida

em que estamos contanto com o apoio do Curso

de Mestrado em Geografia, Meio Ambiente e

Desenvolvimento, implantado no ano de 2001,

junto ao Departamento de Geociências da

Universidade Estadual de Londrina.

Outra novidade é que, além da valiosa

colaboração dos autores, com artigos inéditos sobre

as mais variadas temáticas, incluindo ensino de

geografia, questão agrária, questão urbana,

epistemologia e geologia, estamos reeditando um

trabalho, publicado originalmente em 1956, da

professora Nice Lecoq Müller, que traz uma

contribuição importante para o entendimento do

processo de colonização do Norte do Paraná.
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Fragmentação do Espaço Urbano de Londrina

William Ribeiro da Silva *

RESUMO
O presente texto tem por objetivo explicitar a forma urbana de Londrina em seu caráter poli(multi)centralizante,
fazendo uma rápida análise do processo de crescimento da cidade e de fragmentação do seu espaço. Concebemos que
esta fragmentação amplia a segmentação urbana, sendo uma característica do modo capitalista de produção que é
seletivo e excludente. Realizamos uma análise dos fluxos das pessoas nos transportes coletivos urbanos por acreditar
que sejam reforçadores do processo descentralização e de redefinição da centralidade. Chegamos às considerações de
que a cidade a importância do Centro Tradicional em Londrina ainda é grande, mas que as novas áreas centrais estão se
desenvolvendo ampliando sua atração. Encontramos centralidades que atraem pessoas, mercadorias, capitais e idéias
em diferentes escalas (intra e inter urbana) e de diferentes padrões socioeconômicos, revelando a segmentação do
espaço urbano de Londrina.

PALAVRAS-CHAVE:  centralidade; segmentação urbana; centro; transporte coletivo; fragmentação.

Sendo assim, este trabalho pretende colocar
em evidência a fragmentação urbana de uma
cidade de médio porte (Londrina-PR), a qual
acreditamos estar em processo intenso de
fragmentação, devido à conjuntura de diferentes
interesses envolvidos, destacando os promotores
imobiliários e o poder público, os quais atuam
de acordo com os interesses do modo capitalista
de produção.

Nas áreas metropolitanas, devido ao
crescimento muito mais acelerado, o processo
de fragmentação já alcançou níveis mais
complexos, pois a própria extensão contribui
de forma decisiva para formação de enclaves.
No entanto, a partir dos anos 70, com o
desenvolvimento dos meios de transportes
(coletivos e individuais) as cidades de médio
porte também iniciaram o processo de
fragmentação, pois possibilitou aos moradores
das cidades buscarem lugares mais distantes do
centro urbano para constituir residência,
surgindo a formação de novas centralidades

* Graduado em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina. Mestrando em Geografia pela FCT/UNESP,
campus de Presidente Prudente-SP, sob orientação da Prof.a Maria Encarnação Beltrão Sposito. Bolsista FAPESP.
e-mail: williamribeiro@hotmail.com

INTRODUÇÃO

A discussão sobre as diferentes tendências
expressadas pelo espaço urbano mostra que sua
produção se faz cada vez mais de forma
fragmentada1. O crescimento das cidades fez-
se acelerado e possibilitou, por uma lógica de
interesses de classes sociais, aumentar o território
da cidade e diferenciar seu espaço de acordo
com níveis de rendimento (classes sociais).
Vários são os elementos que possibilitam a
fragmentação do espaço urbano, entre eles a
produção de enclaves2, que seriam os limites das
áreas de influência das novas centralidades que
se formam. Portanto, temos uma ruptura com
a cidade centralizadora em um único ponto,
que permite a convivência entre as diferentes
camadas da população, passando para uma
cidade que se mostra poli(multi)nucleada,
utilizando das palavras de Henri Lefebvre,
quando trata da implosão/explosão da cidade
contemporânea.
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urbanas. É importante salientar que as novas
centralidades podem ser diferenciadas de acordo
com sua escala de influência e da camada social
que atraem.

Iremos demonstrar as contradições entre o
crescimento populacional e espacial e os
diferentes usos do solo urbano e fluxos internos
e externos de Londrina, de modo que se explicite
a produção do espaço urbano com diferenciadas

formas de apropriação deste espaço,
demonstrando o seu padrão de
poli(multi)centralidade e de fragmentação, com
a análise de duas novas expressões de
centralidade, que são o “Catuaí Shopping
Center” e os “Cinco Conjuntos – Zona Norte”,
áreas que apresentam grandes diferenciações
quanto ao padrão de centralidade (escala e
camada social que atraem).(Ver figura 1)

Figura 1 – Localização das Áreas de Estudo.
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1. PRODUÇÃO E APROPRIAÇÃO DO
ESPAÇO URBANO DE LONDRINA

As diferentes lógicas de produção do espaço
urbano estão relacionadas com os interesses
envolvidos em tal produção, de modo que não
mais interessa o valor de uso, mas sim o valor
de troca do espaço. Isto representa que a cidade
está subordinada à lógica do capital e serve como
espaço privilegiado para sua reprodução.

Segundo Sposito (1997, p. 64),

a cidade é, particularmente, o melhor lugar onde
se reúnem as melhores condições para o
desenvolvimento do capitalismo. O seu caráter de
concentração e densidade, viabiliza a realização
com maior rapidez do ciclo do capital, ou seja,
diminui o tempo entre o primeiro investimento
necessário à realização de uma determinada
produção e o consumo do produto. A cidade reúne
qualitativa e quantitativamente as condições
necessárias ao desenvolvimento do capitalismo, e
por isso ocupa o papel de comando na divisão
social do trabalho.

Desta forma, a produção do espaço urbano
se faz de forma coletiva, envolvendo várias
camadas da sociedade, entre elas os operários
da construção civil, construtoras, imobiliárias,
proprietários fundiários e até mesmo
movimentos sociais, sob o respaldo do poder
público, que possui a tarefa/poder de criar/
elaborar/sancionar leis que regulamentam o
espaço urbano, como a de uso do solo ou a de
zoneamento urbano.

Ressalte-se que o poder público emprega
dinheiro público na implantação de infra-
estruturas que serão apropriadas de forma
privada por uma camada seleta da cidade. Desta
forma, Rémy e Voyé (1994) afirmam que a
produção do espaço urbano se faz de forma
coletiva e sua apropriação se faz de forma
privada e seletiva, e destacam que,

tais situações fazem com que a cidade já não mais
apareça como o lugar da escolha a não ser a uma
minoria cada vez mais restrita da população: a que
dispõe de um rendimento nitidamente superior
ao da procura média que rege o mercado da
habitação. (Rémy e Voyé, 1994, p. 124)

Portanto, devemos direcionar a devida
atenção ao poder público que possui o papel de
regulamentador da reprodução capitalista,
criando condições propícias para a acumulação
capitalista, através da implantação de infra-
estrutura e do sancionamento de leis
regulamentadoras do espaço urbano, como já
mencionamos anteriormente.

Em Londrina, em ambas áreas escolhidas
para o estudo, encontramos uma atuação
decisiva do poder público, pois:

a) O “Catuaí Shopping Center”, foi construído
em 1990, com capital de uma construtora
local, numa área da cidade carente de
ocupação populacional e de infra-estruturas,
o que demandou do poder público uma
intensa implantação de infra-estruturas
[avenida de acesso de alta velocidade, viaduto
para intersecção com rodovia de grande fluxo
de veículos (eixo de ligação com outras
cidades de menor porte)].

Este empreendimento expressa uma
centralidade que extrapola os limites
municipais, atraindo população de várias
cidades da região, exercendo, portanto, uma
centralidade inter-urbana. Atualmente há uma
intensa valorização do solo na região do shopping
e a implantação de vários condomínios residenciais
horizontais de alto padrão.

b) Os chamados “cinco conjuntos” na Zona
Norte foram criados nos anos 70 por uma
política de construção de conjuntos
habitacionais para população de menores
rendimentos, em área bastante distante do
centro da cidade, e que não possuía ligação
através de linhas de ônibus ou de vias rápidas.
No entanto, atualmente, após seu rápido
crescimento populacional (aproximadamente
100.000 habitantes) e da instalação de
equipamentos comerciais em quantidade e
variedade consideráveis, o poder público
iniciou a instalação de infra-estruturas. Com
a ampliação do comércio na Zona Norte,
temos a expressão de uma centralidade local,
ou seja, intraurbana.
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Percebemos, então, que no primeiro caso
houve uma produção do espaço com
financiamento do poder público, para um
estabelecimento privado que atende a uma seleta
população com rendimentos elevados, não
sendo, portanto, de uso da coletividade da
população, não justificando o investimento
público. E no segundo caso, temos uma área
habitada por uma grande população de baixos
rendimentos que não recebeu de imediato a
implantação de infra-estrutura suficiente, o qual

somente foi parcialmente implantado por
reivindicações populares3.

A cidade de Londrina, fundada em 1929 e
elevada a condição de município no ano de
1934 por uma companhia inglesa (Companhia
de Terras Norte do Paraná) que visava a
colonização do norte do Paraná, cresceu a partir
do seu centro tradicional, foi inicialmente
projetado para comportar 20.000 habitantes, que
logo foi superado nos primeiros anos após sua
fundação.(ver tabela 1)

Tabela 1 – Evolução da População de Londrina

Seu desenvolvimento se deu principalmente
pela centralidade que exercia e exerce sobre as
demais cidades da região e também sobre a área
rural bastante dinâmica. Seu crescimento
urbano original deu-se entre os divisores de água
do Ribeirão Cambézinho (sul da cidade) e o
Ribeirão Quati (norte da cidade), o qual
terminou formando uma certa noção de enclave
por parte da população, e o que dificultava o
desenvolvimento de outras áreas da cidade.

Com a implementação de políticas públicas de
implantação de infra-estruturas e de construção
de conjuntos habitacionais populares, a partir
dos anos de 1970, a cidade se estendeu e
ultrapassou o divisor de águas do Ribeirão
Quati, alcançando o Ribeirão Lindóia e
formando, primeiramente pela distância
(enclave) em relação ao centro tradicional uma
centralidade que atende aos habitantes da área
(Zona Norte). – (ver tabela 2)

Tabela 2 – Número de Unidades Residenciais em Conjuntos Habitacionais Construídos em Londrina – 1993

ANO POP. URBANA POP. RURAL TOTAL

1935 4.000 11.000 15.000
1940 19.531 64.765 75.296
1950 33.707 33.144 66.851
1953 48.000 42.000 90.000
1960 77.382 57.439 132.821
1970 163.871 64.661 288.532
1980 267.102 34.647 301.749
1991 376.676 23.424 390.100
1996 396.530 16.364 412.894
2000 433.264 13.585 446.849

Fonte: Müller (1956, p. 91). Censos Demográficos do IBGE. 1950, 1970, 1980 e 1991.
Sinopse preliminar do Censo Demográfico 1960 e 2000, IBGE e Plano Diretor de Londrina, 1997.

Região 1970/79 1980/89 1990/92 Total
Norte 8.369 5.577 1.695 15.641
Sul 938 2.878 320 4.136
Leste 1.149 1.606 1.264 4.019
Oeste 726 2.226 595 3.547
Centro 34 396 0 430
Total 11.216 12.683 3.874 27.773
Fonte: Cavallari, (1996, p. 41)
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Posteriormente, com o desenvolvimento dos
meios de transportes, e com a descentralização
dos transportes coletivos, com a criação dos
terminais de bairro, com o processo de
descentralização dos equipamentos urbanos, a
cidade apresenta uma dinâmica que se mostra
polinucleada, mas que ainda preserva o forte
papel de atração do centro tradicional.
Retomaremos esta discussão posteriormente.

2. CRESCIMENTO ESPACIAL DE
LONDRINA

Realizamos um estudo no grupo de pesquisa
IMAP (Imagens e paisagens) do departamento de
Geociências da UEL, para verificação do
crescimento da área urbana de Londrina, entre os
anos de 1996 e 1998, portanto, um período
reduzido, porém que revela as características recentes
do crescimento urbano de Londrina. Para tal estudo,
utilizamos imagens de satélite Landsat TM, de 1996
e 1998, operadas no sistema de informação
geográfica SPRING, no qual delimitamos o
perímetro da área loteada nos respectivos anos e
alcançamos os seguintes resultados:

Gráfico 1 – Crescimento da Área loteada de Londrina-Pr .
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Fonte: Ribeiro, 1998

Encontra-se, portanto, um crescimento de
aproximadamente 4,58 Km2  , entre os anos de
1996 e 1998, equivalendo a 4,45% da área
loteada de Londrina-PR (Ver gráfico 1), sendo
um crescimento considerado rápido devido ao
reduzido intervalo de tempo (apenas 2 anos).

Percebe-se que houve um crescimento da
área loteada principalmente nas regiões norte e
sul da cidade, devido às demais extremidades
estarem quase que totalmente aglomeradas com
cidades vizinhas (Cambé-oeste e Ibiporã-leste).
Além das políticas de novos loteamentos
adotadas pela prefeitura municipal e pela intensa
formação de favelas e assentamentos urbanos,
principalmente, nas regiões norte e sul.

Porém devemos considerar este crescimento
acelerado como um agravante no processo de
fragmentação, pois além de aumentar as
distâncias dentro da cidade contribui para o
fortalecimento dos enclaves.

3. FRAGMENTAÇÃO DO ESPAÇO
URBANO DE LONDRINA

Na figura 1 percebemos que as duas áreas
em estudo se apresentam relativamente
integradas ao tecido urbano, porém temos que
explicitar que além da forma urbana faz-se
necessário também o estudo da circulação, ou
seja, dos fluxos de pessoas, veículos, idéias,
decisões, etc. Para tal devemos realizar um
estudo da centralidade urbana.

Partimos, então, da concepção de que não
existe cidade nem ambiente urbano sem que
exista um centro (Lefebvre, 1999). A
centralidade urbana pode se expressar sob
diversos padrões, os quais podem ser de escala
intra e inter-urbana e na atração de populações
de classes sociais diferenciadas, realizando,
portanto, o surgimento de novas centralidades
que ampliam a fragmentação do espaço urbano.



10 Geografia, Londrina, v. 10, n. 1, p. 5-14, jan./jun. 2001

Desta forma Lefebvre (1999, p. 46) afirma que:

Esse espaço urbano é contradição concreta. O
estudo de sua lógica e de suas propriedades formais
conduz à análise dialética de suas contradições. O
centro urbano é preenchido até a saturação; ele
apodrece ou explode. As vezes invertendo seu
sentido, ele organiza em torno de si o vazio a
raridade. Com mais freqüência, ele supõe e propõe
a concentração de tudo o que existe no mundo,
na natureza, no cosmos: frutos da terra, produtos
da indústria, obras humanas, objetos e
instrumentos, atos e situações, signos e símbolos.
Em que ponto? Qualquer ponto pode tornar-se o
foco, a convergência, o lugar privilegiado. De sorte
que o todo o espaço urbano carrega em si esse
possível-impossível, sua própria negação. De sorte
que todo espaço urbano foi, é, e será, concentrado
e poli(multi)cêntrico.

A contribuição de Sposito (1991, p.16)
corrobora com o pensamento, de modo que,

O processo de produção de novas formas/
expressão da centralidade são reforçadores noção
de concentração, na medida em que se reproduz
as formas de centralidade, ao se exprimir numa
‘poli(multi)centricidade’ e, portanto, numa
estrutura urbana multinuclear, que caminha para
uma segregação espacial.

Salgueiro (1998, p.41) afirma que com a
fragmentação do espaço urbano há o
surgimento de uma nova configuração na lógica
interna das cidades, de modo que

O centro perde a especificidade regional e acolhe
funções determinadas por processos longínquos
de caráter global e a continuidade com a periferia
é desafiada pela multiplicação das centralidades.
(...)
Este processo é particularmente visível na estrutura
terciária com o declínio do centro tradicional e a
emergência de novas centralidades, pólos de
comércio, e de serviços com grande capacidade
de atração que disputam clientelas, uma vez que
os novos padrões de mobilidade acabaram com a
exclusividade das áreas de mercado dos pontos de
venda definidas pela distância aos consumidores.

Entendemos, portanto, que a centralidade
pode ser considerada móvel, ou seja, pode se
expressar em diferentes lugares, sob diferentes

padrões, dependendo do horário ou do dia.
Desta forma, qualquer lugar pode exercer uma
centralidade.

Para verificação da centralidade em
Londrina, realizamos um estudo com o sistema
de transporte coletivo que foi descentralizado
em 1996 (ver figura 2), havendo a criação de
terminais de transporte coletivos nos bairros de
Londrina, favorecendo a criação de novas
centralidades. O estudo baseou-se nos fluxos
de pessoas que passam pelas catracas de cada
terminal urbano da cidade entre os meses de
janeiro a setembro de 2000, com o intuito de
verificar a centralidade expressada por cada
terminal urbano.(Ver tabela 3)

Percebemos que existe uma distribuição dos
fluxos populacionais pela cidade e que os
terminais de ônibus urbano podem registrar
esses fluxos, o que pode evidenciar centralidades
que se formam a partir destes terminais.

Encontramos uma centralidade móvel, que
pode aparecer de acordo com o dia da semana,
isto ainda não considerando o horário do dia, o
que também evidenciaria uma centralidade móvel.

No terminal Vivi Xavier, na zona norte,
encontramos um fluxo constante, relativamente
elevado, durante os dias úteis da semana,
diminuindo significativamente nos finais de
semana. O mesmo não ocorre com os terminais
do Shopping e da rodoviária, que continuam
exercendo uma centralidade, mesmo nos finais
de semana. (sábado e domingo)

No entanto, o terminal central continua sendo
ponto de convergência/dispersão da população
com um fluxo muito superior aos demais em todos
os dias da semana, o que mostra ainda uma
centralidade significativa. (Ver gráfico 2)

Com esta análise foi possível registrar os
fluxos das pessoas que utilizam os ônibus
urbanos, desconsiderando os fluxos dos meios
de transporte individuais/particulares. Para tal,
seria necessário a contagem destes fluxos em
pontos selecionados na cidade, o que poderia
fornecer um dado muito importante para a
análise da multicentralidade de Londrina. Mas,
como a pesquisa está em andamento, ainda não
foi possível realizar tal verificação.
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Figura 2 – Descentralização dos Terminais de Transporte Coletivo de Londrina-PR.
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Tabela 3 – Fluxos dos terminais de transportes coletivos urbanos de Londrina-PR4

*Note-se que os dados são referentes ao número de pessoas que passam pelas catracas dos terminais e não o número total de pessoas.
Fonte: CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina), janeiro a setembro de 2000.

Gráfico 2 – Fluxos dos terminais de transportes coletivos urbanos de Londrina-PR*
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*Note-se que os dados são referentes ao número de pessoas que passam pelas catracas dos terminais e não o número total de pessoas.
Fonte: CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina), jan / setembro de 2000.

 Terminais 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Sábado Domingo Total Média Percentual

VIVI 38219 39038 43626 40127 41461 32788 18775 254034 36290,6 4,29

OURO VERDE 31967 32967 32711 32305 32651 25823 14780 203204 29029,1 3,43

MILTON

GAVETTI 13069 13190 14445 13425 14160 9745 6984 85018 12145,4 1,43

ACAPULCO 19283 20478 21820 21514 21025 17799 13243 135162 19308,9 2,28

SHOPPING 46034 53860 84926 62201 57100 74205 43645 421971 60281,6 7,13

RODOVIÁRIA 39677 31518 31132 29290 37470 34992 38961 243040 34720 4,11

CENTRAL 730020 753743 785010 723040 730453 550393 295025 4567684 652526 77,28

TOTAL 918269 944794 1013670 921902 9343020 745745 431413 5910113      - 100

MÉDIA 133381 134971 144810 131700 133474 106535 61630       -       -           -
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Considerando a relação entre os fluxos dos
terminais de transporte coletivos urbanos e a
quantidade de linhas de ônibus que percorrem
cada um, chegamos a reflexão que reforça a
opinião da importante centralidade expressada
pelos terminais de transporte coletivos de
Londrina, principalmente dos localizados na
Zona Norte de Londrina, os quais serão objetos
de estudos posteriores, pois, os terminais do Vivi
Xavier, do Ouro Verde e do Milton Gavetti,
localizados na Zona Norte, possuem número
de 9 a 15 linhas de ônibus, que fazem a ligação
com a área do Centro Tradicional da cidade
principalmente com outros loteamentos da
Zona Norte, expressando, portanto, uma
centralidade local de importância considerável
quando acrescida dos estabelecimentos
comerciais e de serviços.

No entanto, é necessário mencionar a
importância forte que o terminal central
desempenha. Além dos fluxos de pessoas serem
sempre muito elevados em relação aos demais
este possui 49 linhas de ônibus que fazem a
ligação com todas as regiões da cidade,
reforçando a importância do centro tradicional.

Pensando a cidade enquanto conjunto,
devemos considerar que o crescimento urbano
e a formação de novas centralidades só se fazem
possíveis com a aliança de vários fatores4, dentre
eles devemos atribuir a importância devida ao
desenvolvimento dos meios de transporte.

Os meios de transporte possuem seu
desenvolvimento relacionado à sociedade
industrial e, portanto, devem ser entendidos a
partir do modo capitalista de produção. Desta
forma, os meios de transporte facilitam as
relações de troca e permitem que a população
possa residir em lugares afastados do centro da
cidade e ainda assim, possam manter relações
com o mesmo. Com isso, seu desenvolvimento
possibilita o surgimento de novas áreas e de
novas estratégias da acumulação de capital,
como a lógica do mercado imobiliário de
incorporação. Esse é o caso do Catuaí Shopping
Center, que somente pôde ser instalado, em seu
respectivo local pelo desenvolvimento/socialização

dos transportes coletivos e, principalmente, dos
transportes individuais particulares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebemos, então, que o crescimento da
cidade de Londrina, assim como a variação da
lógica da produção do espaço urbano e os
interesses nela inseridos, exerce uma ampliação
no processo de fragmentação do espaço urbano,
que se divide em áreas que podem ser
diferenciadas claramente pelo padrão de
rendimento, sendo, portanto, uma forma de
reduzir o convívio entre as diferenças sociais,
ou seja, uma forma de ampliar a diferenciação
interna. Consideramos que os diferentes
padrões residenciais são formados de acordo
com a valorização do solo urbano, tratados
como mercadorias que podem ser comprados e
vendidos, de acordo com os interesses ou
amenidades implantadas. Portanto, é
fundamental considerar que o espaço urbano é
apropriado seletivamente e de acordo com a
camada social (classe social).

Temos, então, a tendência de formação de
áreas no interior das cidades que possuem cada
vez mais uma maior homogeneidade no que diz
respeito ao padrão residencial, fazendo com que
os conflitos entre as classes sociais fiquem
encobertos pela diferenciação espacial.

Com este trabalho pretendemos demonstrar
que em Londrina ocorre o processo de
fragmentação do espaço urbano, assim como
em demais cidades de mesmo porte ou
metropolitanas, seguindo, então, os mesmos
interesses, os da acumulação capitalista.

Ressaltamos que o papel do poder público é
fundamental como instrumento da acumulação
capitalista, pois cria condições para reprodução
do capital que não poderiam surgir apenas na
ótica do mercado, reforçando a noção de que a
produção do espaço urbano se faz de forma
coletiva e sua apropriação se faz de forma
privada, diferenciada e seletiva.
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NOTAS

1 Segundo Salgueiro(1998) a cidade fragmentada surge
a partir dos anos 70, com o avanço tecnológico dos
transporte e das comunicações, aliado ao processo de
internacionalização amplia a fragmentação social que
se expressa na fragmentação da cidade.

2 Entende-se por enclave a ausência de relações com os
tecidos urbanos circundantes.(Salgueiro, 1998)

3 Existe uma associação dos moradores da Zona Norte
que atua constantemente junto ao poder público com
reivindicações, as quais estão conquistando
compassadamente melhorias em infra-estrutura.

4 Foram destacados por Sposito (2000), como:
imobiliários na construção de novos equipamentos
comerciais e de serviços; acelerada expansão territorial
urbana, gerando tecidos descontínuos e fragmentados;
ampliação da diferenciação socioespacial e na melhoria
das formas de transporte, com destaque para o
aumento do uso do transporte individual.
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Fragmentation of Urban Space of Londrina

ABSTRACT
The present text has for objective explicit the urban form of Londrina in its character (poly)centrality, making a fast
analysis of the process of growth of the city and of the fragmentation of its space. We conceived that this fragmentation
enlarges the urban segmentation, being a characteristic in the capitalist way of production, that is selective and of exclusion.
We accomplished an analysis of the people’s flows in the urban collective transports for believing that are reinforcement of the
process decentralization and of redefined of the centrality. We arrived the considerations that the city the importance of the
Traditional Center in Londrina is still very big, but that the new central areas are being developed enlarging its attraction. We
found a new centralities that attract people, goods, capitals, ideas etc in different scales (intra-urban and urban network) and
of different standard socials, revealing the segmentation of the urban space of Londrina.

KEY-WORDS: Centrality; urban segmentation; Center; transport collective; fragmentation.
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INTRODUÇÃO

Desde o segundo semestre de 2000, um
grupo de pessoas constituído de docentes e
discentes de vários departamentos da
Universidade Estadual de Londrina, vem
discutindo assuntos referentes aos riscos
ambientais na cidade de Londrina.
Paralelamente, a questão do custo de
urbanização também vem despertando interesse
dos membros da equipe, pois, os assuntos, em
uma certa medida, se inter-relacionam.
Dependendo do enfoque e do aprofundamento da
problemática, ora os riscos urbanos tomam
proeminência, ora a questão do custo de urbanização
aparece como relevante nesta discussão.

Há algum tempo, o Laboratório de Pesquisas
Urbanas e Regionais vem estudando uma série
de problemas urbanos, tomando como objeto
a cidade de Londrina, o Norte do Paraná ou o
próprio Estado, fazendo recortes espaciais e
temporais, cujo objetivo é entender o processo
de formação, ocupação, evolução, características
e o surgimento de problemas nos respectivos
âmbitos de estudo. Assim, a questão urbana
sempre se coloca em um contexto maior, onde o
rural e o urbano são estudados como partes de
um mesmo processo histórico.

Dentro destas preocupações, o grupo de
estudo elegeu a cidade de Londrina como objeto
de trabalho para verificar a relação existente
entre o processo de formação urbana e o

* Participam deste projeto os pesquisadores: França, V. de; Spoladore, A.; Ribeiro, E.R.; Hirata, C.A.; Dias, L.F.P;
Marçal, W.S.; Santan’Ana, S.N. Kanashiro, M.; Turini, B.; Hino, M.Y.; Turini, C.A.; Cazoti, J.A.; Nakashima, S.Y.;
Costa, D.R.F. da; e os seguintes estagiários: Santos, M.A. dos; Castilho, F.J.V.; Okamura, C.T., Ducci, L.F., Augusto,
J. e Marconi, G.H.

** Docente do Depto. de Geociências da Universidade Estadual de Londrina e coordenadora do Projeto Integrado
Custo de urbanização: realidade social e dinâmica espacial, aprovado pela Fundação Araucária, n.940. e-mail:
yoshiya@ldnet.com.br.

***Bolsista PIBIC/CNPq do Laboratório de Pesquisas Urbanas e Regionais do Depto. de Geociências da Universidade
Estadual de Londrina, desenvolvendo o projeto Riscos Ambientais, Cultura e Ética. e-mail: marandola@yahoo.com.

Riscos Ambientais e Custos de Urbanização –
Pressupostos Teórico-Metodológicos*

Yoshiya Nakagawara Ferreira **

Eduardo Marandola Jr. ***

RESUMO
As questões ambientais estão no centro das preocupações de todos os campos do saber em nossa sociedade contemporânea.
Essas questões possuem desdobramentos político-econômicos, sócioculturais e espaço-temporais, que se materializam
numa gama de fenômenos, resultantes do embate da relação homem-meio/sociedade-natureza. Em especial, interessa-
nos estudar a formação de riscos ambientais, na cidade de Londrina. Neste sentido, levanta-se uma problemática adjacente,
que é a questão do custo de urbanização, decorrente muitas vezes, de uma política urbana inadequada, resultando em
vários tipos de riscos para a população. Pretende-se traçar alguns pressupostos teórico-metodológicos, que conduzirão a
pesquisa, abordando assuntos como os riscos da modernidade, a qualidade de vida, a cultura e a ética ambiental, no
processo da prática da interdisciplinaridade, avançando para um “diálogo de saberes”.

PALAVRAS-CHAVE: riscos ambientais, custos de urbanização, ética ambiental, interdisciplinaridade, diálogo de saberes
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surgimento de riscos ambientais, que,
certamente podem ocasionar custos e riscos
adicionais, para a sociedade urbana, no seu
processo de urbanização.

O processo de crescimento demográfico de
Londrina foi acelerado desde a sua instalação
como município, ocupando, nestes 65 anos de
existência, áreas impróprias à habitação do
ponto de vista fisiográfico e sócio-ambiental.
Contudo, o crescimento em si não é o
responsável por tal situação; antes, a falta de
uma política de ordenação espacial, uma
legislação condizente com o seu rápido processo
de crescimento, bem como uma fiscalização
eficiente para a gestão do território, têm papel
significativo na configuração do quadro
degradado de muitas áreas urbanas. Em vista
disso, surgiram muitas áreas de adensamento
populacional em vários setores da malha urbana,
geralmente com uma precária infra-estrutura
social, constituídas de uma população com
baixo poder aquisitivo. Hoje, com cerca de
450.000 habitantes, distribuídos irregularmente,
do centro histórico às áreas recém constituídas,
de ocupação irregular, a cidade cresce
independente de Planos ou leis urbanas, de
forma caótica em algumas periferias,
principalmente nas regiões leste e sul-sudoeste,
e no extremo norte-noroeste de Londrina.

A sociedade urbana londrinense é bem
heterogênea, pois, convivem lado a lado, a
pobreza e a riqueza, com amplos espaços
distintos em alguns setores urbanos, porém,
compartilhando muitas vezes o mesmo tipo de
degradação ambiental, seja pela poluição
atmosférica, pela qualidade das águas,
insegurança física ou psicológica. Há setores
urbanos sem nenhuma infra-estrutura de uso
coletivo, enquanto que em alguns setores, há
serviços privados de segurança motorizada
durante vinte e quatro horas. Na área peri-
central1, próxima ao contorno do centro
histórico, há muitos loteamentos desocupados
ou áreas rurais localizadas esparsamente, tanto
nos setores norte, sul e oeste da cidade. Estes
permanecem, porém, sem nenhuma infra-
estrutura e inabitados. São os chamados “vazios

urbanos”, sítios sem produção agrícola ou
loteamentos de chácaras em processo de
organização, constituindo-se em “reservas de
valor”, aguardando a valorização ou alguma
estratégia de ação, no processo da especulação
imobiliária. Neste rápido processo de
crescimento urbano, entre a ordem e o caos,
surgem – áreas – que são impróprias como locais
de residência, seja pelas suas características
físico-espaciais, como também pelos aspectos
sócio-ambientais. Portanto, sem a qualidade
necessária, muitas vezes, tais locais constituem-
se em áreas de “riscos ambientais” ou de
potencialização de riscos a curto e médio prazos.

Desta forma, o objetivo maior deste trabalho,
é estudar a gênese da formação de riscos
ambientais na cidade de Londrina. Em um
outro plano, pretende-se identificar o custo de
urbanização, sistematizando dados, analisando
o processo de ocupação, a forma de constituição
do tecido urbano, a utilização da drenagem
urbana, como também a potencialização de
alguns riscos ambientais. Em vários subprojetos
em desenvolvimento, preocupações não só de
ordem urbana ambiental mas questões como os
“riscos domésticos” também estão contempladas.2

Na busca de tais objetivos, pressupõe-se,
como hipóteses de trabalho, que o poder
público local nunca tenha sido capaz de
acompanhar o rápido processo de aceleração da
expansão urbana, gerando áreas de riscos
ambientais. Um outro pressuposto é a falta de
uma conscientização sobre a formação de riscos
ambientais, tanto do poder público, como do
privado, resultando assim, em processos de
degradação ambiental, que, muitas vezes, impõe
riscos à população, de diferentes naturezas,
desde riscos sanitários aos riscos psicológicos.
A inexistência de uma legislação adequada e
eficiente, como também a falta de uma
fiscalização, aliada à impunidade, tem gerado
uma série de riscos ambientais e a elevação dos
custos de urbanização.

Trata-se de uma preocupação de caráter
interdisciplinar, onde as áreas de conhecimento
como Geografia, História, Sociologia, Geologia,
Química, Arquitetura, Engenharia e Ciências
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da Saúde são fundamentais para dar o suporte
técnico e científico necessário para o elucidamento
de questões específicas sobre riscos ambientais e
custos de urbanização. É, à guisa de tais objetivos
que as reflexões seguintes estão direcionadas.

1. RISCOS DA MODERNIDADE E
QUALIDADE DE VIDA URBANA

Apesar das grandes questões ambientais
terem vínculos com o acelerado processo de
urbanização, no Brasil, a contribuição de trabalhos
enfocando a qualidade ambiental urbana é ainda
insuficiente, tanto do ponto de vista teórico-
metodológico, como empírico.

Uma das primeiras referências sobre
ecossistemas urbanos, onde os componentes
naturais e sociais estão interligados, é a obra
organizada por Thomas R. Detwyller e Melvin
G. Marcus, intitulada Urbanization and
Environment: The Physical Geography of  the City,
publicada nos EUA em 1972. Segundo seus
autores, a cidade deve ser vista como um
ecossistema aberto, que perpetua a cultura
urbana por meio da troca e da conversão de
grandes quantidades de materiais e de energia
(apud Sobral, 1996). Entretanto, este conceito
apresenta limitações, uma vez que  as
interdependências são infinitas e dificilmente
se dispõe de conhecimento, tempo e recursos
para entender todas essas relações.3

Antes da noção de ecossistemas urbanos,
surgiram várias interpretações ecológicas e sócio-
econômicas da estrutura urbana. Uma boa
análise crítica da evolução do pensamento,
partindo desde a Escola de Chicago, foi feita
por Mário A. Eufrasio, na sua obra Estrutura
urbana e ecologia humana (1999). Eufrasio,
partiu de Park  em 1915  e chegou a Harris &
Ullman em 1945, cobrindo um período de três
décadas de formulações sobre a estrutura
urbana, iniciando pela fase de seu tratamento
pela ecologia humana e se estendendo pela fase de
tratamento sócio-econômico, caracterizando-se
um conjunto suficientemente amplo e
expressivo de formulações relativas a concepções
e interpretações da estrutura urbana nas ciências

sociais norte-americanas na primeira metade do
século XX.

Prosseguindo na evolução do pensamento
sobre a ótica ecológica e sócio-econômica da
estrutura urbana, Eufrasio (1999, p.240)
menciona que, na década de 1960 surge a
análise ecológica quantitativa, constituindo
uma ampliação da pesquisa ecológica nas
ciências sociais, além da sociologia, interessando
também à geografia humana, à ciência política
e à psicologia social.

A partir da década de 1980, no Brasil,
surgiram timidamente, algumas mesas
redondas, discutindo a questão ambiental
urbana, aparecendo também referências em
alguns periódicos. E, somente a partir da década
de 1990, a questão ambiental urbana no Brasil
passa a figurar como um importante e
emergente tema, paralelamente às discussões
teórico-metodológicas, na abordagem do meio
ambiente urbano.

Estudos sobre riscos, do ponto de vista
científico, também são recentes. Uma das
primeiras referências é a obra de Ulrich Beck,
Die Riskogesellschaft (A sociedade de risco), de
1986 (apud Brüseke, 2001, p.28 e segs.). O
processo de modernização transformou-se em
um problema por causa das instabilidades e
riscos que as novidades tecnológicas e
organizacionais provocam na sociedade,
introduzindo-as de forma não refletida que, na
perspectiva de Beck, a sociedade industrial,
gerando riquezas, distribuindo-as desigualmente
em uma proporção até então desconhecida,
ganha outra dimensão: deixa de ser exclusivamente
uma sociedade baseada no princípio da escassez,
tornando-se uma sociedade cada vez mais saturada
e cheia de efeitos não visíveis. Assim, estamos
assistindo ao surgimento de uma sociedade que
produz e distribui, de forma desigual, os riscos
ambientais e sociais.

As discussões em torno da sociedade de risco
são recentes, porém, os riscos da modernização
(Brüseke, 2001, p.31), têm uma história que
começa com o surgimento da sociedade
moderna. O risco civilizatório do fim do século
XX é igualmente uma expressão da
modernização industrial, mas também
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representa uma dimensão globalizante, que
envolve, no contexto de perigo, lugares distantes
e populações sem conhecimento sobre as
verdadeiras causas do seu sofrimento presente
e futuro. Segundo Beck (apud Brüseke, 2001,
p.32 e segs.), os riscos relativisam as posições
de classe, pois, tanto ricos como pobres podem
sofrer as conseqüências da poluição industrial
do ar, do envenenamento dos bens alimentícios
pelos resíduos químicos, etc. Assim, os riscos
da modernidade podem produzir um efeito
bumerangue. Na tese de Beck, a sociedade de
risco é caracterizada como uma sociedade
catastrófica, onde o estado de emergência
ameaça tornar-se o estado normal.

Contudo, como podemos compreender a
noção de risco? Luhmann & Fuchs (apud Brüseke,
2001, p.39 e segs.) assinalam que os riscos e perigos
são referências aos possíveis danos.

Existe, no momento presente, incerteza do risco e,
respectivamente, do perigo sobre o impacto real do
dano. Essa incerteza não pode ser excluída porque a
realização do dano depende de eventos futuros. Os
dois conceitos, risco e perigo, podem ser usados para
denominar qualquer tipo de desvantagem, por
exemplo, a possibilidade de que um terremoto venha
a destruir casas, de que alguém seja vítima de acidente
de trânsito ou de doença (...).

Luhmann & Fuchs propõem ainda, uma
distinção entre risco e perigo:

(...) se possíveis danos estão sendo interpretados
como conseqüências da própria decisão, trata-se
de riscos (...) Não obstante, falamos de perigos
quando alguém relaciona os próprios danos com
causas fora do próprio controle. Sejam eventos
naturais, contra os quais não há proteção, ou
também decisões de outras pessoas, grupos,
organizações.

O autor complementa, afirmando que quem
fuma, assume um risco de morrer de câncer,
enquanto que, para os outros, o câncer continua
sendo um perigo.

Brüseke (2001, p.43) argumenta que o risco
ambiental não pode ser confundido com o
anúncio de um fato x na hora y.

O risco não expressa uma corrente de
determinações que conduzem necessariamente a
um resultado prognosticado. Por isso, falar sobre
riscos, no campo ambiental, tem sempre o caráter de
um alerta que mobiliza argumentativamente a
imaginação de movimentos lineares que levam
impreterivelmente à catástrofe ou, pelo menos, a um
dano irreparável, se... nós não fizermos alguma coisa.

Desta forma, qualificar o risco ambiental ou
determinar a sua iminência catastrófica, não é um
fato matemático nem uma previsibilidade científica.

Há algumas características dos riscos ditos
modernos, que Goldblatt (1998, p.231)
apresenta para reflexão, que interessa ao presente
estudo. Por que as degradações ambientais
passam a ser perigosas e ameaçam a sociedade
humana? O motivo por que passam a ser riscos
é o fato de serem perigosos e representarem
perigos que são conhecidos, cuja ocorrência
pode ser prevista e cuja probabilidade pode ser
calculada (Giddens apud Goldblatt, op.cit.,
p.231). Desta forma, Goldblatt afirma que
correr perigo é uma coisa; saber que se está
correndo perigo é completamente diferente; e,
saber que se está em perigo e sentir-se
completamente impotente para alterar o curso
dos acontecimento que causam esse perigo, é
ainda outra coisa.

Há algumas diferenças com relação à
natureza e à responsabilidade dos riscos na
sociedade industrial e na sociedade
contemporânea. Na sociedade industrial, a
culpa ou responsabilidade pelas ameaças
podiam ser asseguradas e as suas probabilidades
em termos estatísticos podiam ser calculadas,
possibilitando a elaboração de programas
confiáveis acerca do volume e impacto dos
riscos, contra os quais é possível manter
instituições que partilham as responsabilidades
coletivas e com capacidade financeira para pagar
essas dívidas. Por exemplo, a criação de
indenizações e apólices de seguros contra
acidentes de trabalho e desemprego (Goldblatt,
op.cit., p.234).

Entretanto, esses métodos de determinar e
perceber certos tipos de riscos, na sociedade
contemporânea, atribuindo a causa e nomeando
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responsabilidades, desaparecem irreversivelmente.
Atribuir responsabilidades pelos danos,
apresentando garantias ou indenizações,
individuais ou coletivas, de forma justa, torna-
se inviável pela própria impossibilidade de
apontar a causa e a responsabilidade pelos danos.

Pretendemos trazer, no bojo destas
discussões, duas questões contemporâneas, que
se reforçam mutuamente, presentes como
temáticas preocupantes: a crise de
desenvolvimento social global e a crise
ambiental global, na expressão de Buttel e Taylor
(1992, apud Herculano, Freitas e Porto, 2000,
p.17). 1) A crise de desenvolvimento social
global, que se refere à totalidade complexa das
forças sociais que têm contribuído para
processos de exclusão social, de marginalidade,
de hipermobilidade do capital financeiro e
industrial, de declínio dos salários reais, de
desemprego, de colapso das instituições
monetárias reguladoras, de ampliação da dívida
global,  que têm feito com que o dito Terceiro
Mundo persiga um modelo de desenvolvimento
orientado para a exportação e para o
ajustamento estrutural; 2) a crise ambiental
global que diz respeito não somente a questões
ambientais relativamente em moda –efeito
estufa, buraco na camada de ozônio, poluição
dos oceanos etc.– mas também a uma
acumulação em escala global do que pode ser
encarado como miríades de problemas locais
(embora gerados por uma lógica econômica
global), tais como degradação dos solos,
desertificação, envenenamento da água, ar e solo
por poluentes tóxicos, armazenamento inseguro
e insuficiente de resíduos tóxicos químicos e
nucleares crescentes e que não se degradam, bem
como problemas relativos a padrões de consumo
e estilos de vida que se tornaram irracionais
coletivamente (como o uso do automóvel
particular no meio urbano ou o uso das
embalagens plásticas tão convenientes na
perspectiva do conforto e praticidade individuais).

Neste contexto é que se pretende desenvolver
alguns estudos, cuja finalidade geral, além do
interesse científico, é também a manutenção e

crescimento de um grupo de estudos que tenha
na qualidade de vida4, um ideal a ser alcançado
pelos homens.

A questão da qualidade de vida e riscos
ambientais ainda é um campo interdisciplinar
em construção, como colocaram Herculano,
Freitas e Porto na obra Qualidade de vida &
riscos ambientais (2000), pois, embora se discuta
muito na atualidade a questão das mudanças
paradigmáticas e da construção da multidisciplinaridade
–mais do que esta, da interdisciplinaridade no
conhecimento científico–, o referencial gestado
há mais de cem anos ainda está presente nestas
análises. Portanto, uma cautela teórica é
imprescindível para o desenvolvimento de
qualquer pesquisa envolvendo riscos ambientais
e qualidade de vida.

2. CIDADANIA, ÉTICA E SABER
AMBIENTAL

O presente estudo se situa no âmbito das
preocupações da relação entre o homem e o seu
habitat, relações cotidianas, sócioespaciais,
ambientais e a questão da cidadania. Heinberg
(1999) defende a idéia de que os homens terão
que fazer um novo pacto com a natureza, pois no
final do século XX, estávamos à beira de uma
civilização global e, ironicamente, anota que o
poder e a sofisticação do mundo contemporâneo
teriam deleitado um imperador romano.

O um por cento mais rico da população mundial
vive numa opulência inimaginável, enquanto
centenas de milhões existem no limiar da fome.
Se queremos compreender o Diabo como Jesus
aparentemente conseguiu, não como um ser
externamente malévolo, mas como a tendência
para a acumulação e a centralização do poder
político e económico – então parece que na nossa
geração, o mundo inteiro está prestes a ficar
virtualmente possesso pelo Diabo (Heinberg,
1999, p.194).

Uma preocupação adjacente e intrínseca ao
desenvolvimento do estudo sobre qualidade de
vida e riscos ambientais, está também
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relacionada à cidadania. Oliveira, no seu artigo
sobre Geografia, globalização e cidadania (2000,
p.162), comenta que

estamos diante da ausência de um princípio ético
regulador das relações humanas da qual somos
prisioneiros. E é nesta trama que se inscreve hoje,
de forma profunda, a questão da cidadania.

Desta forma, por um lado, reforça-se a idéia
do cidadão como indivíduo autônomo,
produtor, consumidor e usuário de além
fronteiras, o cidadão do “mercado-mundo” e
suas redes. Por outro, perde força a idéia do
cidadão como sujeito, com força de ação política
individual ou coletiva na sociedade, e vínculos
territoriais mais duradouros, definidos por uma
comunidade e/ou Estado-nação.

No campo das Ciências Sociais, discute-se
se a direção e a velocidade das mudanças
políticas, econômico-financeiras e tecnológicas
do mundo contemporâneo que ainda estão
sendo analisadas por uma racionalidade oriunda
do século XIX. No campo das Ciências
Naturais, debate-se a necessidade de se
abandonar a crença no postulado da
neutralidade e se pautar por aspectos éticos. A
problemática ambiental vem trazendo cientistas
da natureza e do homem para um convívio e
um trabalho convergente, no qual os cientistas
da natureza aprendem a se pautar por valores
da cidadania e a não neutralizar os fenômenos
sociais, que são históricos, enquanto que os
cientistas sociais aprendem a usar os conceitos
das ciências naturais para enfrentar questões de
qualidade de vida e de controle da poluição
ambiental, conforme registraram Herculano,
Freitas e Porto (2000, p.23).

Enfrentar problemas ambientais em
qualquer nível é uma tarefa complexa, pois as
questões da ética ambiental, dos direitos
culturais e da racionalidade ambiental se
misturam e se complementam para apoiar a
compreensão da atual problemática. Todo o
sistema econômico e social, na concepção de
Leff (2000, p.72), um dos maiores estudiosos
da temática ambiental da América Latina, está
construído sobre pressupostos éticos e as

doutrinas econômicas estão construídas de
maneira explícita ou implícita sobre teorias e
pressupostos morais.

Nos pressupostos teóricos que devem
orientar as discussões ambientais, a questão da
ética ambiental deve ser colocada como um
importante balisador. Assim, o humanismo e o
pensamento crítico se colocam como
necessidade de questionar a ética implícita no
modelo de modernidade e recolocar os objetivos
no sentido de desenvolvimento, pois, segundo
Leff (op.cit.), de Weber a Marcuse, se tem
levantado a necessidade de corrigir os efeitos
de uma cega racionalidade instrumental,
devendo se colocar imperativamente uma
orientação no processo de humanização do
mundo orientado segundo o conceito de
qualidade de vida, devendo-se emergir como o
supremo valor moral do nosso tempo.

Os graves problemas ambientais, afetam
quase todo o planeta, desde as pequenas aldeias
localizadas em áreas pouco exploradas no
processo de ocupação capitalista, até as grandes
metrópoles mundiais. Observam-se danos
ambientais em graus e níveis diferentes em todas
as regiões do mundo. Leis (1996), discorrendo
sobre as “éticas” do ambientalismo, é
contundente ao afirmar que um dos maiores
progressos da recente história ambiental do
ocidente é ter assumido a ética como uma das
vertentes a serem consideradas nas discussões
sobre a questão ambiental. Outra questão que
se coloca, é a ética ecológica5, embora
conceitualmente ainda esteja em construção.

Para enfrentar a complexidade dos
problemas criados pelo próprio homem, os
padrões éticos clássicos não servem mais como
parâmetros, assim, há necessidade de uma nova
ética (Jonas, apud Brodhag, 1997, p.265), que
reinterprete o imperativo categórico de Kant,
“Age de modo a que também possas desejar que a
tua máxima se torne uma lei universal”. Hans
Jonas propõe outros imperativos como: “Age de
modo a que os efeitos da tua ação não sejam
destruidores da possibilidade futura de uma vida
autenticamente humana na terra”. É de uma nova
ética da previsão e da responsabilidade que aqui
se trata. A responsabilidade individual não pode
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ser decretada no topo; ela passa pela educação,
pela difusão das correntes de pensamento, pela
expressão de líderes de opinião diversos.

Um conceito que Leff (2000) tem divulgado
nas suas obras e em conferências é a formação
de um saber ambiental. Seria a integração de
várias áreas de conhecimento, para explicar o
comportamento de sistemas sócio-ambientais
completos.

El saber ambiental problematiza el conocimiento
fraccionado en disciplinas y la administración
sectorial del desarrollo, para constiuir un campo
de conocimientos teóricos y prácticos orientado
hacia la rearticulación de las relaciones sociedad-
naturaleza. Este conocimiento no se agota en la
extensión de los paradigmas de la ecología para
compreender la dinámica de los procesos
socioambientales, ni se limita a un componente
ecológico en los paradigmas actuales del
conocimiento. El saber ambiental desborda a las
“ciencias ambientales”, constituidas como un
conjunto de especializaciones surgidas de la
incorporación de los enfoques ecológicos a las
disciplinas tradicionales – antropología ecológica;
ecología urbana; salud, psicología, economía,
ingeniería ambientales – y se extiende mas allá del
campo de articulación de las ciencias (Leff, 1986),
para abrirse al terreno de los valores éticos, los
conocimientos prácticos y los saberes tradicionales.
(Leff, op.cit., p.124)

Na obra Epistemologia ambiental, Enrique
Leff (2001, p.193 e segs.) também coloca a
questão da reconstituição de identidades por
meio do saber. Aprender a aprender a
complexidade ambiental permite-nos
internalizar uma reapropriação do mundo, a
partir do ser e no ser, um reaprender mais
profundo e radical que a aprendizagem das
“ciências ambientais”, que busca internalizar a
complexidade ambiental no âmbito de uma
racionalidade em crise. Nesse sentido, o saber
ambiental retoma a questão do ser no tempo e
do conhecer na história; do poder embutido no
saber e da vontade de poder que constitui um
querer saber. Na sua concepção, a crise global e
planetária, portanto, crise ambiental, só poderá
ser solucionada por uma gestão racional da
natureza e dos riscos da mudança global. A crise

ambiental leva-nos a interrogar o conhecimento
do mundo, a questionar este projeto
epistemológico que tem buscado a unidade, a
uniformidade a homogeneidade; este projeto que
anuncia um futuro comum, negando o limite, o
tempo, a história, a diferença, a diversidade.

3. SOCIEDADE URBANA E CUSTOS DE
URBANIZAÇÃO

Lefebvre (1999, p.46), discorrendo sobre A
revolução urbana, escreveu que o espaço urbano
é “contradição concreta” e complementa que “o
estudo de sua lógica e de suas propriedades formais
conduz à análise dialética de suas contradições”.
Esta obra, já considerada clássica, pois a sua
edição original foi publicada na França em
1970, sempre será atual no campo da filosofia
urbana. É nesta mesma obra que o autor propõe
o conceito de sociedade urbana, para
denominar a sociedade pós-industrial, ou seja,
aquela que nasce da industrialização e a sucede.

É esta sociedade dita “sociedade urbana”,
onde ocorre a prática urbana, derivada não só
de práticas políticas e tradições trazidas do
campo como também pela mescla de várias
culturas, comportamentos e identidades em um
determinado locus urbano, que é o objeto do
nosso trabalho.

Em síntese,  trata-se de um estudo da
produção do espaço. Lefebvre (op.cit., p.142 e
segs.) diz que a produção do espaço, em si, não
é nova. Os grupos dominantes sempre
produziram este ou aquele espaço particular, ou
das cidades antigas, ou dos campos, etc. “O novo
é a produção global e total do espaço social”.
Segundo o autor, o capitalismo

encontrou um novo alento na conquista do espaço,
em termos triviais, na especulação imobiliária, nas
grandes obras (dentro e fora das cidades), na
compra e na venda do espaço. E isso à escala
mundial. Esse é o caminho (imprevisto) da
socialização das forças produtivas, da própria
produção do espaço. (...) A estratégia vai muito
mais longe que a simples venda, pedaço por
pedaço, do espaço. Ela não só faz o espaço entrar
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na produção da mais-valia, ela visa uma
reorganização completa da produção subordinada
aos centros de informação e de decisão. (Lefebvre,
op.cit., p.142 e segs.)

Assim, a urbanização reflete a necessidade
histórica para a reprodução das relações sociais
de produção, numa determinada formação
social e econômica, e é reflexo também da
estruturação da sociedade e do território
(Limonad, 1999)6. Para se trabalhar com uma
metodologia que dê conta da complexidade da
realidade multifacetada, são válidas as premissas
defendidas por Oliveira (1998), no artigo
Geografia e epistemologia: meandros e
possibilidades metodológicas, exprimidas em três
perspectivas: explicação, compreensão e o
sentir. Estas podem ser contempladas, elegendo-
se três conceitos para tentar construir as ligações
entre o relacional, o cotidiano e o lugar, cujas
categorias devem ser estudadas unindo-se e
mediadas pelas dimensões da cultura e do
indivíduo. Na concepção do autor, a primeira
pode servir de ponte entre a explicação mais
geral e a compreensão mais particular. A
segunda, de ponte entre a compreensão
particular e a especificidade do singular, que,
na sua opinião, ambas foram relegadas no
campo do marxismo a um papel menor.

No mundo contemporâneo, onde o local e
o global se confundem, pela
complementaridade ou pela negação, não se
pode deixar de considerar que existem
influências recíprocas, embora distintas,
dependendo do grau de urbanização, do locus
da sociedade urbana, como também das
concepções de organização da vida e do trabalho
na sociedade capitalista. Assim, não se pode
deixar de considerar essas referências como
importantes neste trabalho.

Adotamos também como premissa teórico-
metodológica que o espaço geográfico é
produto, condição e meio para a reprodução
das relações sociais no sentido amplo de
reprodução da sociedade (Carlos, 1999, p.63).
Desta forma, realizar estudos urbanos requer
inicialmente uma compreensão da natureza do

espaço geográfico em questão, suas
contradições, sua história e as formas de
apropriação pela sociedade, no curso da sua
evolução. A realidade de um espaço urbano é
representativa de um estágio histórico dos
movimentos de mudanças sociais e ecológicas
combinadas, que modificam permanentemente
o espaço (Coelho, 2001, p.27). Apreender todo
o processo é certamente uma tarefa
interdisciplinar, qualquer que seja a natureza e
a dimensão do objeto a ser estudado.

Os geógrafos têm negligenciado as técnicas,
que, na opinião de Santos (1999, p.25), é a
principal forma de relação entre o homem e a
natureza. Assim, identificar em Londrina como
a história das técnicas se relaciona com a
reprodução do espaço urbano, através das
relações sociais, é um desafio que se aponta
como um dos caminhos.

Dentro da problemática urbana, a noção de
custos de urbanização ainda está em processo
de construção pois, as relações puramente
matemáticas não podem servir como referência
para discutir a questão de custos de urbanização.
É possível distinguir alguns aspectos
constitutivos do encarecimento do processo de
expansão de uma cidade, como por exemplo, a
formação de vazios urbanos, baseada em
especulação fundiária ou a falta de uma política
urbana que oriente o saneamento urbano para
um eficiente processo de recuperação e/ou
tratamento dos recursos e a sempre difícil
abordagem relacionada aos resíduos urbanos.
Por outro lado, a questão da insolação, gerando
desconfortos ambientais ou problemas psíquico-
ambientais, pela pressão demográfica em um
ambiente de baixo nível cultural e desagregação
social e familiar, como também a falta de um
eficiente sistema de circulação, gerando pressões
cotidianas nos transportes de longa distância, etc.,
são aspectos do cotidiano, derivados de ações que
se desdobram em vários ambientes urbanos.

Entendemos que as questões teórico-
metodológicas terão que ser construídas e
aprofundadas no processo das discussões
interdisciplinares. É um desafio que estamos
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(...) a complexidade ambiental implica uma
revolução do pensamento, uma mudança de
mentalidade, uma transformação do
conhecimento e das práticas educativas, para se
construir um novo saber, uma nova racionalidade
que oriente a construção de um mundo de
sustentabilidade, de eqüidade, de democracia. É
um re-conhecimento do mundo que habitamos.
(Leff, 2001, p.194)

Enfim, apreender a complexidade ambiental
para Leff (2001, p.196), implica um processo
de “desconstrução” do pensado para se pensar
o ainda não pensado, arriscando-se a
desmanchar nossas últimas certezas e a
questionar o edifício da ciência.

Sobre a interdisciplinaridade, atualmente
muito debatida nos meios acadêmicos, na
construção de uma nova epistemologia para
fazer face às várias questões da ciência, é uma
prática que se corporificou a partir da década
de 1990. Entretanto, o pensamento
interdisciplinar ainda não foi construído de
forma concreta, pois, depende muito do objeto
a ser estudado, como também do grupo de
pesquisadores e dos objetivos da pesquisa. Uma
outra dificuldade é o excessivo compartimento
do saber, cujo corpo teórico-metodológico se
fecha nesse próprio saber.

Enrique Leff é um dos grandes pensadores
que lançou a importância da
interdisciplinaridade, do saber e da educação
ambiental no enfrentamento de grandes
questões sócio-político-culturais da
humanidade. Ele ataca a rigidez institucional
das universidades, colocando algumas
dificuldades para se realizar um trabalho
verdadeiramente integrado, utilizando-se de
várias áreas de conhecimento, pois há
paradigmas teóricos nas universidades que não
permitem muita abertura, como também as
barreiras institucionais e os interesses das
disciplinas, de onde emanam as práticas
acadêmicas, não permitem transgressões
necessárias a um diálogo de saberes. Assim, a
incorporação do saber ambiental na formação
profissional requer a elaboração de novos
conteúdos curriculares de cursos, carreiras e

enfrentando, pois, as questões fisiográficas ou
físico-ambientais em processo de degradação,
como também as questões sócioculturais na
compreensão do processo de constituição,
formação e/ou degradação ambiental, terão
relevância nos problemas a serem estudados.

4. POR UMA NOVA POSTURA
INTERDISCIPLINAR

A problemática ambiental, questão
contemporânea colocada como emergente em
todos os ramos do conhecimento, terá de ser
enfrentada através de um diálogo de saberes,
na expressão de Enrique Leff (2000b, p.27 e
segs.; 2001, p.61 e segs.).

No entanto, que diferenças existem entre a
interdisciplinaridade e o diálogo de saberes?

O próprio Leff, que foi discípulo de Ignacy
Sachs, um estudioso da questão ambiental,
defende a articulação das ciências na relação
natureza e sociedade, porém, a originalidade está
na sua colocação referente ao diálogo de saberes,
isto é, enfrentar a questão ambiental além do
conhecimento interdisciplinar.7

A problemática ambiental, mais do que uma
crise ecológica

(...) diz respeito a um questionamento do
pensamento e do entendimento, da ontologia e
da epistemologia pelas quais a civilização ocidental
tem compreendido o ser, os entes e as coisas; da
ciência e da razão tecnológica pelas quais temos
dominado a natureza e economicizado o mundo
moderno.” (Leff, 2001, p.194)

Para a crise global e planetária, preocupação
não só dos filósofos e dos cientistas mas também
da sociedade em geral, existe uma solução? Essa
solução não poderá surgir apenas por uma
gestão racional da natureza e dos riscos da
mudança global. Assim, Leff registra que a crise
ambiental leva-nos a interrogar o conhecimento
do mundo, a questionar o projeto
epistemológico que tem buscado a unidade, a
uniformidade e a homogeneidade. O autor
afirma que:
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especialidades. Esta formação implica a construção
e a legitimação desse saber, sua transmissão nas
aulas e sua prática no exercício profissional.

A formação do saber ambiental, partindo-se
da visão crítica e prospectiva, ainda não alcançou
um amadurecimento suficiente para penetrar
nos paradigmas científicos e nas estruturas
acadêmicas dominantes nas universidades. A
prática teórica é fundamental para o processo
de formação do saber ambiental. Essa construção
– saber ambiental – passa pela constituição de seu
conceito e um espaço para sua objetivação prática
(Leff, 2000, p.181 e segs.).

Há muita dificuldade na articulação de
ciências. Entre o dictum interdisciplinar e o
factum da integração da realidade, há um
caminho aberto que não tem sido trilhado com
facilidade. A interdisciplinaridade que se coloca
no saber ambiental, implica a integração de
processos naturais e sociais de diferentes ordens
de materialidade e esferas de racionalidade. A
especificidade destes processos depende tanto
das condições epistemológicas que
fundamentam sua apreensão cognitiva, como
também das condições políticas que levam a sua
expressão na ordem do real. O saber ambiental
não constitui um campo discursivo homogêneo
para ser assimilado pelas diferentes disciplinas
científicas. Não é homogêneo nem unitário. É
um saber que vai se constituindo em relação
com o objeto e o campo temático de cada
ciência. Nesse processo se define “o ambiental”
de cada ciência, transformando seus conceitos
e métodos, abrindo espaços para articulação
interdisciplinar do saber ambiental, gerando
novas teorias, novas disciplinas e novas técnicas.
Trata-se de um processo de reconstrução social
através de uma transformação ambiental do
conhecimento (Leff, 2000, p.192).

Ignacy Sachs, um dos grandes pensadores
ocidentais da questão ambiental, sabiamente
coloca que a prática da interdisciplinaridade só
se realiza quando se experimenta o processo na
prática. Em outras palavras: trabalhando,
conforme ele próprio concluiu na sua palestra
sobre Sociedade, cultura e meio ambiente:

Todos dizem que devemos fazer a
interdisciplinaridade, termina a rodada e ficamos
por isto mesmo. A única maneira de construir a
interdisciplinaridade é trabalhando juntos ao redor
de problemas que são definidos a partir de uma
visão holística do problema. (Sachs, 2000, p.13).

Colocadas as questões acima, de
enfrentamento teórico-metodológico na melhor
apreensão e explicação do problema em relação
ao objeto (riscos ambientais e custos de
urbanização), finalizamos, colocando aqui duas
considerações gerais que ficaram latentes: a
primeira é a noção de que terão de ser
enfrentadas tarefas distintas com preocupações
comuns, mas a trilha a ser buscada ainda se
encontra íngreme, reservando desafios teórico-
metodológicos, novas posturas e novas práticas
para colocar mais uma pedra no edifício da
ciência. Uma outra noção é a certeza de que o
trabalho interdisciplinar, com objetivos
comuns, trará um amadurecimento científico,
contribuindo para uma maior integração
científica, técnica e social.

NOTAS

1 No trabalho realizado em 1984 sobre a Mão-de-obra
em Londrina, o espaço urbano foi setorizado em 56
zonas de pesquisa que foram aglutinadas em três áreas:
Núcleo Central, Área peri-central e Área Periférica.
Ver Nakagawara (coord.), 3v.

2 Compreende-se por “riscos domésticos” todos os riscos
existentes em um local de habitação, como por exemplo,
a como por exemplo, a utilização inadequada de produtos
químicos como agrotóxicos, remédios, detergentes,
etc, expondo a população infantil a riscos diários.

3 Helena Ribeiro Sobral, na sua obra O meio ambiente e
a cidade de São Paulo, de 1996, trabalhou apenas com
algumas variáveis, dada a complexidade dos
ecossistemas urbanos.

4 Foi no âmbito das Ciências da Administração que a
temática qualidade aflorou, com as preocupações com
a Qualidade Total, a elaboração de normas de
qualidade. ISO9000, ISO14000, e as políticas
japonesas de implantação dos Círculos de Controle
de Qualidade (CCQ) visando a disputa através do
aprimoramento dos produtos, do bom atendimento
aos consumidores e tendo como mecanismo de
aumento de produtividade os incentivos à boa
integração funcional dos trabalhadores às empresas.
Com a disseminação das questões ambientais, a
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temática da “qualidade” passou a incorporar
preocupações ambientais: a ISO14000 (International
Organization for Standardization) que dispõe sobre a
auditoria ambiental e o uso de selos verdes em
produtos inócuos ao meio ambiente. Para maiores
detalhes, consultar Herculano, Freitas e Porto, 2000,
p.18 e segs.. Ver também Moura, 1998.

5 Leis, 1996. Neste ensaio, o autor fala da recuperação
do pensamento ético sobre a condição humana,
embora ainda seja um campo insuficientemente
desenvolvido, quando comparado à complexa
quantidade de questões colocadas na pauta ambiental.

6 Ler o artigo cujos fundamentos e pressupostos teóricos
sobre o assunto estão bem claros na sua reflexão.

7 Recomenda-se uma leitura completa da sua última
obra: Epistemologia ambiental.
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Environmental Risks And Urbanization Coasts – Theoretical And
Methodological Assumptions

ABSTRACT
The environmental questions are in the center of the concerns of all the fields of knowing in our society contemporary.
These questions lead economic-political, social and cultural space-secular unfoldings, that materialize in a gamma of
phenomena, resultants of the shock of the relation environmental and man/nature and society. In special, it interests to
study the formation of environmental risks, in the city of Londrina. In this direction, one arises adjacent problematic,
that is the question of the urbanization cost, decurrent many times, of one inadequate urban politics, resulting in some
types of risks for the population. It is intended to trace some theoretical and methodological assumptions, that will lead
the research, approaching subjects as the risks of modernity, the life quality, the culture and the environmental ethics, in
the process of the interdisciplinary practical, advancing for a “knowledge dialog”.

KEY-WORDS: environmental risks, urbanization coasts, environmental ethic, interdisciplinary, knowledge dialog
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I

Nosso trabalho enquanto docente tem nos
colocado em contato e atuação direta com o
ensino fundamental e médio seja pela formação
de alunos licenciados, pelos cursos de
capacitação para professores da rede estadual,
pela supervisão de estágio na disciplina de
prática de ensino, por projeto de extensão ligado
ao ensino, dentre outros.

Ao mesmo tempo nossa atuação enquanto
pesquisadora tem se vinculado a temáticas que
envolvem as cidades pequenas de dimensões
variadas (Fresca, 1990; 1993; 1994; 2000),
temáticas estas que perpassam pelo
entendimento da dinâmica funcional urbana,
pelas suas inserções em uma dada rede urbana,
bem como as refuncionalizações pelas quais as
pequenas cidades passaram, inseridas no
complexo e multifacetado processo de
transformação da sociedade brasileira.

Advém desta experiência o ponto central da
presente discussão, em caráter introdutório: as
cidades pequenas estão ausentes no ensino do
urbano nos níveis educacionais citados.

Ausência esta manifesta na maioria dos livros
didáticos, que se tornaram o principal , senão o
único, material bibliográfico utilizado pelos
professores e alunos.

Nestes livros, e não precisamos citar
exemplos porque quase unanimidade, discute-
se urbanização, rede urbana e cidades enfocando
as regiões metropolitanas e grandes cidades
muito atreladas às áreas de grande concentração
industrial. Quando muito, discute-se cidades
históricas, cidades “mortas”, cidades planejadas
– como algumas capitais estaduais esquecendo-
se, no entanto, de numerosas e até mais antigas
cidades planejadas no Oeste Paulista e no Norte
do Paraná, como Osvaldo Cruz, Inúbia Paulista,
Adamantina (Fresca, 1990), Londrina,
Maringá, Cornélio Procópio, Cianorte, Astorga,
etc., respectivamente.

Mas por que as cidades pequenas estão
ausentes nos livros didáticos? Elas não
manifestam interesse algum ao estudo? Não são
significativas? Como explicar então que esta
classe de núcleos urbanos representa
numericamente a maioria das cidades
brasileiras? Os conteúdos discutidos nos livros

*Professora do Departamento de Geociências da Universidade Estadual de Londrina – PR. E-mail:fresca@uel.br

Em Defesa dos Estudos das Cidades Pequenas
no Ensino de Geografia

Tânia Maria Fresca *

RESUMO
O objetivo do artigo é discutir a importância das cidades pequenas no ensino de geografia. Enquanto lugares singulares,
os pequenos núcleos urbanos manifestam a universalidade de processos gerais permitindo que inúmeros temas e temáticas
do ensino de geografia possam ser realizados a partir do estudo das cidades pequenas.

PALAVRAS-CHAVE: cidade pequena, lugar, ensino, Geografia.
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didáticos não seriam passíveis de serem
abordados para as cidades pequenas? Os alunos
não teriam melhores condições de aprendizado
se muitos dos conteúdos fossem discutidos a
partir destas cidades?

Os livros didáticos, no entanto, procuram
dar conta de temáticas e conteúdos em nível
geral optando pela abordagem do mais
complexo, pois, implicitamente seus autores
acreditam ser o caminho mais profícuo.
Deixamos claro que as abordagens do nível
metropolitano continuam sendo necessárias,
mas a outra face também. Caso contrário,
incorre-se no risco de homogeneizar o que é
por sua natureza, socialmente heterogêneo e
diferenciado. Nem mesmo a chamada
globalização – enquanto etapa atual do
desenvolvimento do capitalismo pautado em
uma cada vez maior concentração e
centralização do capital – é capaz de eliminar
diferenças, muito pelo contrário, por vezes cria
e reforça as já existentes.

No período atual as cidades pequenas ou
grandes, enquanto lugares, são singulares e uma
situação não é semelhante a outra, e cada lugar
combina de maneira particular variáveis que
podem ser comuns a vários lugares (Santos, 1988).

II

Assim, a título de encaminharmos nossa
discussão, o primeiro aspecto é a noção de
cidade pequena, que envolve a busca de
elementos que caracterizem uma cidade como
tal. Partimos das indicações de Santos (1982,
p. 71) quanto a existência “de uma dimensão
mínima a partir da qual as aglomerações de
população deixam de servir às necessidades da
atividade primária para servir às necessidades
inadiáveis da população com verdadeiras
especializações do espaço”. Não se trata pois, de
buscar definições a partir de um número
mínimo necessário para ser cidade, mas de
encontrar o fundamento, o limite mínimo de
“complexidade das atividades urbanas capazes de

... garantir ao mesmo tempo um crescimento auto-
sustentado e um domínio territorial” (Santos,
1982, p. 70). Neste sentido a cidade local acaba
por responder às “necessidades vitais mínimas,
reais ou criadas de toda uma população, função
esta que implica em uma vida de relações” (Santos,
1982, p. 71).

Mediante tal posicionamento, podemos
entender a dimensão mínima a partir da qual é
possível falar de uma verdadeira cidade e, ao
mesmo tempo, isto nos remete à complexidade
das condições e elementos que nos permitam
caracterizar uma cidade como sendo pequena.
Porque nesta classe de cidades vamos encontrar
desde aquelas com limite mínimo da
complexidade de atividades urbanas até aquelas
donde tal complexidade é bastante acentuada,
refletindo inclusive, diferenças do ponto de vista
populacional. Não deixa de ser interessante
encontrarmos cidades cujas populações urbanas
oscilam em torno de 2 000 habitantes e aquelas
onde tal número chega próximo dos 50 000
habitantes, e ambas sejam consideradas
pequenas. Assim, queremos crer que a
caracterização de uma cidade como sendo
pequena, esteja muito mais vinculada a sua
inserção em uma dada área, região ou rede
urbana (Corrêa, 1989) e que nos permita
entendê-la como tal. É preciso pois, o
entendimento do contexto sócio-econômico de
sua inserção como eixo norteador de sua
caracterização como forma de evitar equívocos
e igualar cidades – com populações similares –
que em essência são distintas.

Embora esta discussão seja importante, no
âmbito da Geografia, poucos são os autores que
têm se preocupado em analisar as cidades
pequenas. Ao mesmo tempo diante da
ampliação da taxa de urbanização no Brasil e
da constituição de áreas urbanas, Santos (1993,
p. 71) entende que para “ser cidade média uma
aglomeração deve ter população em  torno  de  100
000 habitantes”, indicando que abaixo deste
patamar, os núcleos devem ser cidades
pequenas. Contudo uma cidade com cerca de
50 000 habitantes urbanos inserida na rede
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urbana norte paranaense diferencia-se em muito
de uma similar inserida, por exemplo, na rede
urbana nordestina.

Assim, nosso objetivo é introduzir uma
discussão a respeito da importância de
trabalharmos com estes núcleos, utilizando para
tanto algumas abordagens de conteúdos do
ensino fundamental e médio, passíveis de serem
tratados mediante as pequenas cidades.

III

A título de contribuição reflexiva a respeito
da importância de trabalharmos com as
pequenas cidades no ensino fundamental e
médio levantamos alguns pontos como forma
de explicitarmos que estas, enquanto lugares,
manifestam a universalidade do movimento
real, porque o singular, o único, só pode ser
compreendido em relação ao geral e por causa
dele, por intermédio do particular enquanto um
membro intermediário real das determinações
do geral, que se especifica em momentos
particulares incorporando novas singularidades.

a) A dinâmica econômica social brasileira tem
sido abordada no ensino da geografia a partir
da ótica da industrialização especialmente
após a Segunda Guerra Mundial, servindo
inclusive como eixo crucial para tratar das
cidades e da urbanização. Sem entrar no
mérito da discussão que envolve o complexo
processo de industrialização que teve seu
desenvolvimento principiado nas últimas
décadas do século XIX (Mamigonian, 2000),
os livros didáticos nunca abordam que nas
cidades pequenas também há indústrias e por
vezes de grande porte. Mais que isto, há
cidades pequenas que acabam por concentrar
importantes polos industriais configurando-
se em detentoras de boa parte do mercado
consumidor nacional para certos produtos.

Na medida em que os livros didáticos
privilegiam uma abordagem centrada no

período após Segunda Guerra Mundial e nas
áreas donde ocorre a maior concentração territorial
das unidades produtivas industriais – regiões
metropolitanas – deixam de considerar outras
relações espaço – temporais do mesmo processo.

Exemplar é o Norte do Paraná que ocupado
modernamente a partir das últimas décadas do
século XIX, somente após a década de 1920
teve ampliada a incorporação de terras à
produção agropecuária inserido no processo de
expansão das frentes pioneiras e concluída nos
limites estaduais na década de 1950. Tratava-se
de uma incorporação de terras à economia
capitalista de então, que se caracterizava
sobretudo por uma estrutura fundiária apoiada
nas pequenas e médias propriedades; no cultivo
do café – enquanto produto de inserção na
divisão internacional do trabalho – gêneros
alimentícios como arroz, feijão, etc. e em
matérias primas como algodão, amendoim, etc.,
destinados a atender demandas do mercado
interno, quer populacional ou industrial e no
predomínio da mão-de-obra familiar.

Nesta economia assentada na pequena
produção mercantil, fundamental foi a presença
das cidades, fundadas a partir de ações
planejadas, que tinham como fundamento
atender as demandas básicas da população e da
produção propriamente dita, atribuídas pela
divisão social do trabalho.

Neste quadro é necessário a referência de que
o predomínio da produção era a agrícola, mas
a industrial também se fazia presente, desde as
máquinas de beneficiamento, até pequenas
unidades produtivas de bens de consumo não
duráveis à exemplo dos alimentícios, bebidas,
confecções, dentre outras. Mas tratava-se de
uma industrialização, via de regra, de pequena
amplitude produtiva.

Foi somente a partir dos anos de 1970,
quando profundas transformações afetaram a
base produtiva agrícola desestruturando a
pequena produção mercantil em direção à
denominada modernização agrícola, que houve
a expansão do processo de industrialização no
Norte do Paraná. Uma industrialização
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vinculada aos complexos agroindustriais – CAI’s
– ou de implantação de unidades e setores
industriais mais diversificados como confecção,
móveis, têxtil, fiações, mecânica, café solúvel,
etc. Processo este que se realizou a partir da ação
de capitais locais e regionais, transferidos ou não
da produção agropecuária e que permitiram a
estruturação de polos industriais regionais ou
nacionais para certos produtos.

Alguns que inclusive por seu dinamismo –
em termos de capital investido, acesso à
tecnologia, custos de produção, conquista de
mercado consumidor, etc. – foram capazes de
concorrer com a produção similar metropolitana
paulista (Brancaleone, 1999).

Isto permite-nos entender que, se o processo
de industrialização nacional foi intensificado
após a Segunda Guerra Mundial – através da
implantação das indústrias automobilísticas,
material de transporte, material elétrico,
cimento, siderurgia, etc. – em outras áreas do
Brasil esta industrialização começou ou foi
ampliada a partir dos anos de 1970. Nesta etapa
muitas cidades pequenas tornaram-se os locais
preferenciais para a localização de muitas
unidades produtivas, tanto em número como
pelo volume de produção alcançada, sem que
para isso, tenha havido a formação de áreas ou
regiões industriais (Goularti Filho, 1995)

Cornélio Procópio e Cianorte são duas
cidades exemplares do que estamos abordando.
Ambas estão inseridas na rede urbana norte-
paranaense, cujas gêneses são de 1926 e 1953
respectivamente, e atreladas ao processo de
avanço das frentes pioneiras. Cidades planejadas
e produzidas para dar apoio à produção
agropecuária – assentada no café, gêneros
alimentícios e matérias primas, pequenas e
médias propriedades, mão de obra familiar –
através da coleta da produção, beneficiamento,
transporte e comercialização. E para dar apoio
à população, majoritariamente rural, através da
oferta de bens e serviços diversificados.

A dinâmica econômico-social instaurada em
ambas as cidades cujo fundamento social era a
pequena produção mercantil, foi a partir dos

anos de 1970 totalmente alterada mediante a
ação do processo de modernização da
agricultura nacional.

A partir de então Cornélio Procópio e
Cianorte inseriram-se distintamente na divisão
territorial do trabalho. A primeira tornou-se
uma cidade com profundos vínculos à produção
agrícola, caracterizando-a como uma “cidade do
campo”, regulando-o e “respondendo às suas
demandas cada vez mais prementes e dando-lhe
respostas cada vez mais imediata” (Santos, 1994,
p. 148). Através da oferta de insumos,
maquinários, implementos, sementes, créditos
especializados e sistema de comercialização via
cooperativa, a cidade estabelece interações
espaciais (Corrêa, 1997), em escala
internacional via comercialização da soja e trigo.

Do ponto de vista industrial Cornélio
Procópio – com 38.981 habitantes urbanos
(IBGE, 1997) – contava no final dos anos de
1990, com pequeno número de
estabelecimentos, mas alguns de grande porte.
A primeira é uma unidade produtora de fios de
seda – a segunda maior fiação de seda do Brasil
– instalada em 1973, funcionando como filial
de empresa de capital japonês, cuja produção é
destinada em 95% ao país de origem. Gerava
no final dos anos de 1990 cerca de 1000
empregos diretos em suas unidades produtoras.
A segunda  indústria de grande porte é uma
unidade produtora de café solúvel em
funcionamento desde 1971 a partir da aplicação
de capitais locais e japoneses, sendo controlada
por uma “trading company” japonesa. Mediante
evolução da empresa, em 1997, ocorreu nova
ampliação da capacidade produtiva com a
implantação em Cornélio Procópio de mais
uma unidade de café solúvel, permitindo que a
empresa ocupasse na última data referida, a
terceira posição dentre as indústrias
exportadoras de café solúvel do Brasil. Como
decorrência da expansão das atividades
produtivas, a empresa foi verticalizada
englobando outras unidades pertencentes ao
grupo de produção industrial e de serviços –
equipamentos industriais, unidade de café
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torrado e moído, transportadora, setor de
exportação, etc. – gerando 650 empregos diretos
na cidade (Fresca, 2000)

Cianorte por sua vez tornou-se uma cidade
especializada na produção confeccionista, cujo
destaque atual são os jeans. No contexto da
modernização agrícola, o município teve
desestruturada a pequena produção mercantil;
ocorreu a concentração da propriedade da terra;
a expansão das pastagens e do cultivo da cultura
da cana de açúcar e mandioca para os quais só
houve implantação de agroindústrias
incompletas para o último produto, que
passariam a funcionar quase independentes da
cidade; a população total diminuiu e a taxa de
urbanização ampliou-se (41 504 habitantes
respectivamente – 79,15% da população total).
Cianorte perdeu suas anteriores funções, mas
emergia mediante a contingência e a
necessidade, outra atividade produtiva urbana
que permitiu a cidade tornar-se especializada
na produção industrial confeccionista.

A partir da ação de um comerciante de
origem libanesa, foi implantada a primeira
confecção em 1977, cuja expansão das
atividades acabou por propiciar condições para
a implantação de outras unidades produtivas
de capitais locais de origem urbana. Ao final
dos anos de 1990, a cidade adjetivada como a
“capital do vestuário”, contava com 311
estabelecimentos industriais confeccionistas – a
maioria micro e pequenas empresas; gerava cerca
de 7000 empregos; uma produção mensal de
cerca de 3 milhões de peças. A produção embora
seja diversificada em termos de produtos, tem
no jeans – quer seja os de grifes próprias das
indústrias como aqueles produzidos via facção
para grifes famosas como Ellus, Forum, Calvin
Klein, etc. – o traço mais marcante. Toda esta
produção tem no centro sul brasileiro seu
principal mercado consumidor, destacando-se
a região metropolitana e o interior paulista
(Fresca, 2000)

Com estes elementos estamos chamando a
atenção de que cidades pequenas concentram
importantes unidades e setores industriais, ao

mesmo tempo em que estabelecem diariamente
contatos comerciais diversos entre indústrias e
mercado consumidor localizado tanto no país
como no exterior. Cidades pequenas que via
produção propriamente dita estão inseridas na
chamada globalização e inclusive algumas de
suas relações de poder e gestão já eram
estabelecidas em âmbito internacional muito
antes da globalização se tornar tema de destaque
nos debates. Estas mesmas cidades estão
cotidianamente conectadas aos mais modernos
meios de comunicação e informação, por
intermédio das redes técnicas.

b) Se por um lado temos cidades pequenas cujas
inserções na divisão territorial do trabalho
lhes garantem produções e relações diversas
citadas acima, por outro temos pequenos
núcleos urbanos cujas inserções em
estruturas produtivas geraram condições
bastante diversas.

Tratam-se de municípios e correspondentes
núcleos urbanos que no contexto das
transformações agrárias acabaram por se tornar
sedes produtivas de complexos agroindustriais.
Grandes unidades produtivas, sequiosas de
lucros, com tendência a localizarem-se próximas
às fontes de matérias primas. Mas funcionam
quase que independente das cidades e
municípios onde estão instaladas, já que suas
relações econômicas são travadas com os grandes
centros urbanos inserindo estes complexos
agroindustriais em atividades e nexos cada vez
mais extra-locais (Santos, 1988). Com isto
estamos explicitando que se os CAI’s tornaram-
se um dos representantes da moderna
agricultura brasileira com repercussões diretas
na produção e produtividade, por outro lado
acabaram por trazer repercussões negativas para
os pequenos núcleos urbanos onde estão
inseridos. Isto porque na lógica da produção e
reprodução do capital, estes complexos acabam
por não necessitar de atividades, a serem
desempenhadas pelas cidades mais próximas,
salvo pela oferta de uma força de trabalho.
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mecanismos – à população, esconde o essencial:
a super exploração da força de trabalho. Por um
lado o chamado déficit habitacional é pequeno
ou nulo em tais cidades, vinculado “as redes de
sociabilidade e a relativa proximidade do poder
público que impede que se chegue a níveis extremos
de miserabilidade e com isso assegura-se a
reprodução da população de baixa renda” (Lopes,
2000, p. 225), contando ainda com apoio de
pastorais e entidades diversas.

Por outro lado tal ausência do déficit omite
as práticas políticas clientelistas e a implantação
de loteamentos de autoconstrução para
população de baixa renda como na pequena
Sertanópolis (Lopes, 2000). Irregulares, os
loteamentos de autoconstrução também nestas
cidades acabam por se tornar uma tentativa de
manutenção da população no lugar – já que a
imigração com destino aos centros urbanos que
ofertam empregos é elevada – ; garantem a
transformação da terra de uso rural para urbano;
e acima de tudo explicita o nível de exploração
da força de trabalho, obrigada a construir aos
finais de semana já que o salário percebido não
é suficiente para as despesas com habitação

O número de favelas em pequenos núcleos
urbanos tem aumentado nas últimas décadas
em todo o Norte do Paraná, se fazendo presentes
em cidades com os mais distintos estratos
populacionais. Mais uma vez Jacarezinho
manifesta tais tendências com a presença de uma
favela que abriga cerca de 500 domicílios e cerca
de 2 700 habitantes, muitos dos quais sequer
conseguem atuar como bóias-frias (Fresca,
2000). Na maioria das pequenas cidades ( e das
grandes também) parte significativa da população
não é atendida por rede de esgoto. E o desemprego?
Tão elevado no contexto nacional atual, não atinge
os habitantes destes núcleos?

IV

Outras tantas discussões e exemplos
poderiam ser colocados mas, o que importa no
presente é destacar mais uma vez a imensa e

Jacarezinho e Porecatu, localizadas no Norte
do Paraná, contam em seus territórios com a
presença de agroindústrias sucro-alcooleiras –
desde os anos de 1940 e naquele momento
denominados de usinas, já que os CAI’s
emergiram em outro contexto – e na atualidade
o controle destas unidades não estão sediadas
nas cidades respectivas, mas em outros lugares.
Preferencialmente no nível metropolitano,
sendo de lá que emanam as decisões, o poder, o
controle exercido sobre a unidade produtiva e
é em parte para estas metrópoles que parcela
dos lucros são remetidos.

Nesta estrutura as pequenas cidades
acabaram por se tornar um local de reprodução
da força de trabalho que atua no campo como
bóias-frias (Oliveira, 1989). Não deixa de ser
alarmante o fato de Jacarezinho contar no final
dos anos de 1990 com cerca de 6000 bóias-
frias, representando cerca de 19% da população
urbana (Fresca, 2000); nem de que tais
trabalhadores apresentem condições sociais tão
agravadas como na pequena Florestópolis onde
o percentual de bóias-frias sobre a população
urbana seja muito elevado, superando os 50%
(Broietti, 1999).

Com isto estamos pontuando apenas
algumas das possibilidades de análises a serem
efetuadas a partir do lugar onde esteja inserida
a escola e o aluno, principalmente no interior
brasileiro onde numericamente as pequenas
cidades são majoritárias. Qual razão de
continuarmos a realizar nossas aulas única e
exclusivamente a partir do nível metropolitano?

c) E os chamados problemas urbanos, tão
fortemente discutidos nos livros didáticos à
exemplo da moradia, saneamento básico,
lixo urbano, saúde, desemprego, etc.? Estes
“problemas”, não estão presentes também
nas cidades pequenas?

Em cidades pequenas a questão da moradia
à primeira vista não manifesta maiores
indagações ou interesses em pesquisas, já que a
aparente oferta de habitações – por diversos
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profícua possibilidade de analisar e trabalharmos
conteúdos do ensino fundamental e médio a
partir, também, das pequenas cidades. Além do
mais estes lugares pelas suas escalas acabam por
se tornar muito favoráveis à compreensão do
real, já que são lugares singulares e manifestam
a universalidade.

Estamos cientes das inúmeras dificuldades
enfrentadas pelos professores dos níveis
educacionais em pauta, mas queremos crer que
alguns passos já foram dados no sentido de
primeiramente haver uma bibliografia de apoio
a tais discussões. Seguidamente temos
encontrado receptividade por parte dos
professores em efetuar um esforço necessário
em organizar atividades que contemplem a
coleta dos dados, a sistematização das
informações para depois iniciarem as pesquisas
com os alunos. Isto do nosso ponto de vista,
caracteriza-se pela necessidade de buscar caminhos
profícuos ao entendimento da realidade tanto
pelos professores como pelos alunos.
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In Defense of the Studies into Small Towns in the
Geography Education

ABSTRACT
Objective of this article is discuss the importance of the small cities in the geography education. As singular places, the
small towns nucleus to reveal the universality in the general process allowing that countless theme and thematic of the
geography education can be realize from the small town studies.

KEY-WORDS: small cities, place, education, geography.
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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

A abordagem sobre trabalho de campo em
seu sentido mais amplo, torna-se uma tarefa
difícil, em virtude da escassa bibliografia
existente, principalmente, em termos de
literatura mais atualizada.  A maioria dos
estudos anteriores refere-se preferencialmente
às técnicas utilizadas, sem mencionar questões
relevantes a respeito do trabalho de campo,
enquanto método de ensino.  Normalmente
questões como: percepção do aluno em relação a
realidade, o conhecimento prévio dos conteúdos
etc, são pouco debatidas, carecendo de uma
discussão mais ampla, no sentido de valorizar este
recurso nos níveis de ensino fundamental e médio,
onde este método torna mais concreto os
conteúdos aprendidos e apreendidos.

O trabalho de campo pode ser
implementado desde as séries iniciais do ensino
fundamental como recurso aos professores de

Geografia, História, Ciências e outras
disciplinas, partindo-se da idéia de produção
do conhecimento baseado na realidade e no
cotidiano do aluno.  A visão de mundo do aluno
é incorporado ao processo de aprendizagem, que
está associado a uma leitura crítica da realidade
e ao estabelecimento da relação de unidade entre
a teoria e prática.  Conforme Tomita,

é importante que se estimule o educando a indagar
o porquê das coisas para o mesmo não se
conformar com a simples situação dos fatos, mas
partir para uma análise criteriosa como uma visão
crítica.  (1999).

O contato com a realidade dará ao aluno
uma nova dimensão dos assuntos tratados nas
aulas o que, se bem programado e orientado,
servirá entre as tantas finalidades, estimular o
estudo articulado com as diferentes disciplinas.

Assim, e para melhor compreensão de certos
conteúdos, os professores sentem muitas vezes
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Guia Metodológico de Trabalho de Campo em Geografia
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RESUMO
A ciência geográfica estuda o conjunto de fenômenos e formas de organizações num determinado espaço da superfície
terrestre.  Espaço onde a natureza e a dinâmica social se integram, marcam e definem paisagens.  A organização deste
espaço pressupõe não só um aprofundamento teórico, mas também um contato direto e investigador - observar, identificar,
reconhecer, localizar, perceber, compreender e analisar o espaço geográfico e a dinâmica de sua organização - por meio
do trabalho de campo.  Por isso mesmo, pode-se dizer, que o trabalho de campo é um instrumento didático-pedagógico
do ensino da ciência geográfica.  Neste estudo destaca-se a importância desse recurso pedagógico no processo de ensino-
aprendizagem e apresenta-se um conjunto de orientações para o planejamento e desenvolvimento do trabalho de campo.

PALAVRAS-CHAVE: trabalho de campo, procedimentos metodológicos, ensino de geografia
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que suas aulas poderiam se prolongar para além
do espaço da sala de aula.  A exemplo da
Geografia, o estudo das paisagens, dos lugares,
dos espaços urbanos, da degradação ambiental,
tão falado e que normalmente chegam ao aluno
através de uma imagem, uma gravura no livro
didático, ou até mesmo a uma simples referência
ao mesmo, deixando o aluno, construir
mentalmente o significado de algo objetivo, mas
que ele recria conforme a sua visão e experiências
de mundo.  É neste momento que a introdução
da prática do trabalho de campo auxiliaria
como um recurso complementar do processo
de construção desses conhecimentos.

Portanto, o trabalho de campo como recurso
didático é de primordial importância, porque
oferece potencialidades formativas que devem  ser
levadas em conta no processo ensino-
aprendizagem como uma das técnicas pedagógicas
mais acessíveis e eficazes ao professor.

Este artigo tem por objetivo expor uma
reflexão da importância do trabalho de campo
nos segmentos de ensino e também proporcionar
aos professores um conjunto de procedimentos
metodológicos quanto a organização e realização
do trabalho de campo e avaliação dos resultados
nos processos cognitivos.

1. O TRABALHO DE CAMPO EM SUA
ESSÊNCIA E IMPORTÂNCIA

Em um enfoque conceitual-pedagógico,
considera-se que o trabalho de campo em sua
forma e essência é um método relevante dentro
do planejamento do ensino e ou em sua prática
propriamente dita, visto que, há
correspondência com objetivo proposto – faz
com que o homem se relacione de forma mais
adequada com o mundo da natureza e com o
mundo da cultura.

Segundo Rays,

o método traz dentro de si a idéia de uma direção
com a finalidade de alcançar um propósito, não
se tratando, porém, de uma direção qualquer, mas
daquela que leva de forma mais segura à

consecução de um propósito estabelecido.  (apud
VEIGA, 1995)

Sob este ponto de vista, o trabalho de campo
abarca o significado de método, porque é um
caminho ou procedimento consciente,
organizado racionalmente, com a finalidade de
tornar o trabalho mais fácil e mais produtivo
para o alcance de determinada meta.

Assim sendo, o método implica, pois, um
processo ordenado e uma integração do
pensamento e da ação, como também da reação
(imprevisível), para execução de tudo aquilo que
foi previamente planejado.  A idéia de organização
nele contida implica também o planejamento e o
replanejamento (face ao aparecimento da reação)
de procedimentos coerentes e coesos para seu
desenvolvimento integral.

O trabalho de campo não pode ser de fato,
apenas a oportunidade para romper com a
rotina cotidiana da sala de aula.  Vai além da
vantagem de experimentar e interagir fora da
sala com o meio ambiente, o trabalho de campo
vale por si só ao representar “um dia diferente”
fora da escola que motiva e excita  os alunos a
tal ponto que a adesão é total. Será sempre um
dia fora do cotidiano que fica na memória do
aluno.  Lembrando Freinet, as crianças aprendem
muito mais através da experimentação (tateio
experimental) do que pelas explicações dos
professores  (1977).

No entanto, o trabalho de campo, a pesquisa
de campo, a saída de campo, a excursão didática,
outros termos mais, que designam o mesmo
método, o de investigar, está além da proposta
de técnicas variadas, mas também em conduzir
o pesquisador, o aluno, o professor a descobrir,
observar e entender de melhor maneira as
formas e os processos sociais que ocorrem no
espaço geográfico.  Como afirma Sansolo:

Não nos negamos a observar os dados empíricos,
ou estabelecer mensurações que nos indiquem a
aproximação da realidade física ou social,
entretanto nos propusemos a desenvolver os
trabalhos de campo que ultrapassassem o caráter
de confirmação ou negação de hipóteses.
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Entendemos que somente em campo podemos
perceber aspectos subjetivos que compõem a
complexidade. Através da intuição, das emoções
e das características individuais de cada
participante de um trabalho de campo, é que
surgirão componentes inesperados, mas que
entretanto, poderão ser determinantes para a
compreensão da realidade, especialmente quando
estamos tratando de um trabalho de campo de
caráter pedagógico  (1996 ).

Numa outra perspectiva complementar,
entende-se que neste caso, a relação pedagógica
se reveste de uma nova dinâmica: o professor
poder aproveitar para ser mais observador, mais
ouvinte do comportamento dos seus alunos, um
verdadeiro orientador e companheiro, e dar
oportunidades para que a iniciativa parta deles,
acabando então, com qualquer indício de
comando na dinâmica de grupo.  O aluno sente-
se longe das quatro paredes da sala de aula, num
outro ambiente, tornando-se mais espontâneo,
mais ele mesmo.  Também é a oportunidade
rara para a observação das atitudes dos alunos.
Será preciosa para o professor analisar e formular
um melhor juízo de seus alunos que por vezes o
professor pensa já conhecer muito bem.

2. AS ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS
RELEVANTES PARA  A ORGANIZA-
ÇÃO DE UM TRABALHO DE CAMPO

Um trabalho de campo para ser significativo
em termos de aprendizagem necessita ser
preparado e realizado seguindo certos critérios.
É certo que não há normas, mas há princípios
de caráter geral que podem nos auxiliar no
caminho de um bom planejamento.  Trata-se
de sugestões, não devendo ser entendidas como
receita para qualquer tipo de turma: deve-se
levar em conta as características específicas dos
alunos e o nível escolar.

Por isso propomos este pequeno guia
metodológico sobre trabalho de campo, tirados
das experiências vivenciadas no cotidiano
escolar, somados a algumas informações
pesquisadas da bibliografia.

No planejamento de um trabalho de campo,
considera-se três momentos fundamentais e
imprescindíveis:

– a preparação
– a realização
– resultados/avaliação

Antes, porém, de abordarmos a análise de
cada uma dessas etapas, é importante ressaltar
que, embora trata-se de trabalho de campo de
uma forma geral, os termos de referência neste
guia são sempre da disciplina geografia, embora
possa vir a servir para orientar os professores de
outras disciplinas.

Outro fato, que de forma intencional, não
se fixou num determinado e único grau de
ensino ou num nível etário específico. O bom
senso do professor saberá distinguir o que, destas
considerações teóricas prévias, pode ser ou não,
aplicável aos seus alunos.

Ao se pensar em adequar o trabalho de
campo as temáticas do programa das diferentes
disciplinas convém não esquecer que a mesma
deve ser levada à prática antes dos últimos meses
do 2º semestre, para que haja tempo de preparar
a programação com antecedência.  Vale lembrar
que o trabalho de campo deve estar incluído na
programação no início do ano letivo e inserido
também de alguma forma ao tema central do
projeto político pedagógico do estabelecimento
de ensino.

A seguir, é relacionado um conjunto de
orientações para serem postas em prática.  O
passo inicial é realizar uma ida ao local ou locais
a estudar, antes da realização do trabalho de
campo.  Nunca se deve fazer um trabalho de
campo sem que previamente o professor tenha
feito um levantamento antecipado do lugar a
se explorar.  Não se admite que o professor
desconheça determinados pormenores ou
aspectos do local a ser estudado, pois poderão
se constituir entraves para o bom desempenho
da atividade, como por exemplo, os horários
do local a visitar, no caso de uma indústria,
museus, etc, ou os aspectos e características
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próprias de uma área de estudo.  Em suma, o
professor não pode ter um conhecimento
incompleto do trabalho que vai coordenar, sob
pena de estar em igualdade com os alunos e,
por isso, não lhes poder dar os conhecimentos
que eles, nestas situações, sempre solicitam.

a) Preparação da Prática de Trabalho de
Campo – trata-se do momento essencial do
trabalho de campo e nele pode ficar
definitivamente decidido o sucesso ou
insucesso de uma saída da escola.  De fato,
um bom planejamento pode evitar o fracasso
de um trabalho de campo.  Portanto,
podemos definir passos que são
fundamentais na organização geral desse
recurso didático segundo as atividades
descritas a seguir:

1º) Definir Objetivos

Como já dito, as excursões devem constar
da programação escolar anual.  Primeiramente
deve-se traçar os objetivos que se quer alcançar.
Analisa-se as temáticas que serão tratadas e

planeja-se o que se espera obter com o trabalho
de campo.  Os tipos de objetivos que podem
ser atingidos pelos alunos através do trabalho
de campo depende, naturalmente, de uma série
de fatores, nomeadamente o grau de ensino, a
faixa etária, interesses e possibilidades dos
alunos, o momento do processo de
aprendizagem em que o trabalho de campo se
insere e ainda o caráter da própria visita.  No
entanto, de uma forma geral e desde que
preparado com um mínimo de cuidado, um
trabalho de campo tem sempre um caráter
formativo importante, sobretudo no caso da
chamada visita de “descoberta”.  Esta pode
propiciar ao aluno não só a aquisição ou
aprofundamento, de uma forma significativa,
de conhecimentos sobre conteúdos
programáticos relacionados com a visita, como
pode levar ainda ao desenvolvimento de hábitos
e métodos de trabalho e ao enriquecimento
harmonioso da personalidade do aluno.  Assim,
podemos considerar que, em condições ideais,
um trabalho de campo permitirá ao aluno
atingir os seguintes objetivos de caráter geral,
conforme descritas no quadro.

Domínio cognitivo
Domínio das capacidades e

competências
Domínio dos valores e atitudes

Adquirir e consolidar conhecimentos

específicos
Aperfeiçoar a capacidade de observação

Desenvolver o gosto pelo estudo e pela

investigação pessoal

Despertar consciência do espaço vivido

e construído

Adquirir técnicas de coleta e organização

de diferentes tipos de informações

Desenvolver a criatividade e a

sensibilidade estética

Despertar espírito crítico e investigador
Realizar trabalhos simples de pesquisa

individual ou em grupo

Cooperar na realização de trabalhos em

equipe

Melhorar a expressão oral e escrita
Desenvolver a capacidade de percepção

do ambiente

Melhorar técnicas de expressão

cartográfica e plástica
Desenvolver a sociabilidade

Elaborar sínteses orais e escritas a partir

da informação recolhida

Interessar-se pela preservação do

patrimônio  cultural e ambiental

Desenvolver capacidade no manuseio de

bússola e instrumentos e coleta de

amostras

Apreciar e valorizar a identidade cultural

de seu lugar e região e país.
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Embora todos os objetivos gerais acima
referidos possam teoricamente ser atingidos
num trabalho de campo em que houve um
planejamento prévio rigoroso, a verdade é que,
em qualquer circunstância, deve o professor
começar por definir aqueles que lhe parecem
prioritários.  Será em função dessa escolha que
selecionará o local, traçará os objetivos
específicos e preparará trabalho de campo.  Esta
será necessariamente diferente se o objetivo
principal for, por exemplo, a aquisição de
conhecimentos sobre um tema determinado do
programa ou for o desenvolvimento de métodos
de pesquisa ou se pretender simplesmente,
numa terceira hipótese, a melhoria do
relacionamento aluno-aluno ou aluno-
professor.  Sendo o estudo fora de sala de aula
tão rico e diversificado, aconselha-se aproveitar
para buscar um ensaio a multidisciplinaridade,
mesmo que na hora da avaliação seja
privilegiado aquele objetivo específico do estudo
de um tema escolhido.

Não é, pois, indiferente que a tônica dos
objetivos incida no domínio dos
conhecimentos, das capacidades ou dos valores.
No caso de se privilegiarem os aspectos
cognitivos, e antes de se definirem os objetivos
específicos, é fundamental ter em conta o
momento do processo de aprendizagem em que
o estudo se integra e, logicamente, a função da
mesma.  De fato, o trabalho de campo pode
destinar-se:

– a motivar o estudo de um tema (função da
motivação)

– a estudá-lo através dos elementos observados
durante a visita (função de informação)

– a completar o estudo desse tema (função de
síntese)

2º) Escolha do Local

A escolha do local que será objeto de estudo
do trabalho de campo deve ser cuidadosamente
analisada.  Não deve seguir o caminho da
facilidade, escolhendo a visita que dá menos

trabalho.  Provavelmente seria completamente
inútil.  O professor deverá optar antes por
aquela, que possui mais possibilidades
formativas, e preferencialmente, tenha mais a ver
com o programa e os conteúdos que os alunos
estão estudando.  Analisar a possibilidade de
articular conhecimentos de outras disciplinas –
visando a interdisciplinaridade.  (Fazenda, 1991).

Em seguida, reunir as informações que puder
sobre o assunto, tais como: mapas rodoviários,
mapas hipsométricos, plantas, gráficos,
reportagens etc.

Como mencionado anteriormente, é muito
vantajosa uma visita prévia ao local onde se faz
pela primeira vez um trabalho de campo com
os alunos, mesmo que ele já seja conhecido do
professor.

Visto que, ao procurar ver, com os “olhos” dos
alunos, um ecossistema ou um museu, fazemos
por vezes descobertas bastante surpreendentes.

3º) Calendário

Um trabalho de campo está à princípio,
integrado na planificação a médio ou longo
prazo do trabalho escolar e, normalmente,
pretende-se que coincida com o momento mais
adequado do estudo de um determinado tema.
Para que isso aconteça, o professor deve ter em
mente as exigências e condições necessárias para
se efetuar o trabalho de campo. Não deve
esquecer que:

– na maior parte dos casos, necessita de
autorização do departamento responsável da
empresa, parque, museu, se houver visita
técnica ou locais que são administrados pelo
poder público, como por exemplo, uma área
de proteção ambiental;

– essa autorização pode demorar algum tempo,
pois necessita das formalidades necessárias
(solicitação para a visita através de envio de
ofícios) e o aguardo de resposta;

– para não ter problemas de outros professores
marcarem a visita de estudo em datas
próximas das suas, procure convidar alguns
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professores e todavia trabalhar um tema
transversal, assim conectando os diferentes
conteúdos das disciplinas que sairão em campo;

– como o trabalho de campo requer contrato
de transporte, e às vezes, verba para custear
diárias e hotéis, a sua obtenção mesmo sendo
da própria escola, pode ser demorada;

– além dos tempos de aulas necessários ao
trabalho de campo propriamente dito, é
importante também pelo menos uma aula
para sua preparação e de outra mais  para
sua análise e avaliação.

Contudo, deve ser analisada com o máximo
de cuidado a data mais oportuna para uma visita e
começar a prepará-la com a necessária antecedência.

4º) Os Recursos Materiais

Para a realização de um trabalho de campo
será preciso, no mínimo, assegurar o transporte
dos alunos entre a escola e o local da visita.  Se
a escola não puder fornecer as verbas necessárias,
como no caso, das escolas públicas, haverá
sempre a possibilidade de recorrer aos órgãos
públicos locais como Ministério do Exército, a
Polícia Militar ou a outras entidades públicas
ou privadas, sobretudo quando o trabalho de
campo é realizado fora da área metropolitana.

Ainda entre os recursos materiais, deve o
professor assegurar-se de que poderá fornecer
aos alunos as informações mínimas necessárias,
quer através de cópias xerografadas de textos,
quer folhetos impressos, eventualmente
disponíveis, quando se trata de unidades de
preservação ou patrimônio histórico, e ainda o
mais importante, mapas ou cartas do local a
estudar.  Verificar se os alunos possuem
máquinas fotográficas ou câmeras filmadoras e
condições de comprarem filmes.

5º) A Busca da Interdisciplinaridade

Uma das características das nossas escolas de
ensino fundamental e médio é a da grande
fragmentação dos currículos, com as várias

disciplinas completamente separadas umas das
outras, quando não mesmo, em oposição.  Todas
as oportunidades são, por isto, boas para tentar
derrubar barreiras entre as disciplinas, para
ultrapassar a compartimentação de conhecimentos
que tão contrária é ao objetivo fundamental de
qualquer sistema de ensino: compreensão da
realidade por meio de uma abordagem global,
transversal e multidisciplinar1.

O trabalho de campo pode ser uma excelente
ocasião para tentar a cooperação com outros
professores, com outras disciplinas2.  Pensar que
seja possível uma verdadeira interdisciplinaridade
será talvez utópico, pois esta exige uma interação
e uma imbricação entre as matérias que não
pode ser apenas pontual. Em compensação será
perfeitamente possível uma abordagem
multidisciplinar, através da qual, diferentes
disciplinas dêem sua perspectiva própria para o
estudo de um tema concreto, relacionado com
o objeto da excursão.

A colaboração mais óbvia será entre a
disciplina de Geografia associar-se a História,
Português, Ciências e Artes Plásticas.  Em certos
casos serão possíveis associações mais
inesperadas, como a Matemática, Educação
Física e Artes Cênicas.  A cooperação com os
trabalhos de oficinas pode ser muito proveitosa
na fase de apresentação dos resultados dos
trabalhos, assim como também o laboratório
de informática para a montagem de uma
excursão geográfica virtual3 para dar chance às
séries que não participaram do estudo, possam
ter acesso ao conteúdo e imagens da visita.
Sempre que possível, as Línguas Estrangeiras
aproveitarem a motivação de um trabalho de
campo para o desenvolvimento da capacidade
de expressão oral ou escrita no idioma
respectivo.  Em cada um dos itens que se seguem
apresentaremos sugestões mais concretas de
formas de abordagem.

6º) Contemplar Outros Aspectos Práticos

Depois de saber exatamente o que o levou a
escolher determinada área de estudo e de dispor
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de meios para a sua realização há ainda uma
série de aspectos práticos que o professor não
deve descuidar. Vejamos os principais:

– Informar a coordenação e a direção da escola
para enviar comunicado aos pais sobre dia,
hora e objetivo da visita;

– Contatar por telefone, fax ou e-mail o
departamento responsável da empresa,
museu ou parque para marcar a data da visita
e acertar se deseja uma visita guiada;

– Confirmar o transporte, assegurando-se de
preços, itinerários e horários;

– Elaborar e reproduzir o material necessário
para a visita é sempre importante e
motivador a distribuição do material aos
alunos com uma certa antecedência, de
textos complementares sobre a temática a ser
abordada, de um programa de visita em que
se indique o dia, a hora e o local da partida,
itinerário, duração do trabalho de campo,
material que o aluno deve levar e todos os
esclarecimentos considerados necessários;
nesse programa pode reservar-se um espaço
para registrar a autorização dos pais;

– Informar a coordenação pedagógica da escola
através do referido programa.

7º) Informar e Motivar os alunos

Os alunos devem ser bem informados dos
objetivos do trabalho de campo, de como e
quando decorrerão as atividades de preparação
da visita propriamente dita e as posteriores
atividades de análise e avaliação dos resultados.

Uma boa motivação será fundamental para
o sucesso do trabalho de campo. Entre as várias
motivações possíveis podemos citar: mapas e
textos, quando possível uma sessão com
projeção de slides ou vídeo sobre o assunto da
visita, pode ser uma das mais eficazes e
estimulantes.  Há que fazer, no entanto, uma
advertência, o professor deve limitar-se a
mostrar uma ou duas imagens e fornecer um
texto, procurando não cair na tentação de dar

um volume de informações que, afinal, irá ser
objeto real da visita.  Esta passaria a ter um
caráter meramente ilustrativo, necessariamente
pouco motivador.

Uma importante ressalva é o da necessidade
dos alunos possuírem maturidade suficiente
para compreenderem o assunto proposto para
a realização do trabalho de campo, portanto,
atenção antes de traçar os objetivos.

b) Realização do Trabalho de Campo –para o
sucesso na realização de um bom trabalho
de campo, como já mencionado, é corolário
de uma boa preparação prévia.  Sem a
preparação devida, o resultado é, quase
sempre, o caos; com alunos excitados pela
novidade da situação, brincadeiras de correrias
de um lado por outro, indisciplina, gracejos
inoportunos de uma realidade que nada
percebem.  Enquanto o professor, tentando
evitar o irremediável, faz apelos à autoridade
ou põe em cena as suas melhores capacidades
de comunicação, a que só correspondem,
quando muito, a uns poucos alunos.

Um trabalho de campo conscientemente
preparado decorre, de uma forma geral, sem
problemas e revela-se um ato pedagógico com
grandes potencialidades.  Muitas variáveis
(adequação do conteúdo ao nível de ensino,
objetivos definidos, tipo de local, etc...)
condicionam a forma que pode assumir um
trabalho de campo, forma essa, que deverá ser
opção do professor.  Existem várias modalidades
de trabalho de campo para o ensino da
Geografia, sendo os mais utilizados: Visita
Guiada ou Técnica; Excursão Didática
Expositiva, de Observação, de Reconhecimento
e de Descoberta.

Estas várias modalidades são passíveis de uma
discussão, em relação ao seu caráter pedagógico,
porém não cabe este enfoque no estudo em
questão.



42 Geografia, Londrina, v. 10, n. 1, p. 35-43, jan./jun. 2001

c) Análise dos Dados ou Informações
Coletadas e Avaliação/Resultados do
Trabalho de Campo – este é o momento de
consolidar os conhecimentos adquiridos e de
fazer um balanço dos aspectos negativos e
positivos do trabalho de campo.  É nessa hora
que se distingue uma excursão com fins
didáticos a um passeio com objetivo apenas
de lazer.  Para muitos professores um
trabalho de campo termina no momento em
que se desce do ônibus que lhes trouxe de
volta para a escola.  Será um desperdício
deixar uma atividade tão rica sem finalização.
Para tanto, as atividades subseqüentes de
análise dos dados coletados e avaliação da
saída são etapas imprescindíveis de uma ação
pedagógica deste tipo.  Estas atividades que
podem ocupar um ou dois tempos de aula,
devem ser feitas muito brevemente, de
preferência, logo após a excursão ter
ocorrido, isto é, a data ideal é o dia seguinte,
quando as experiências vividas estão ainda
presentes na memória dos alunos.

A forma mais simples de testar os
conhecimentos adquiridos pelos alunos na
excursão é aplicar um questionário sobre o tema
estudado e articular com os conteúdos da
disciplina naquele bimestre.

Um outro processo pode ser aquele em que
os alunos distribuídos em grupos recapitulem
os resultados do seu trabalho, reunindo as
anotações que fizeram, as plantas com os
registros, o material que tenham eventualmente
recolhido (amostra de rochas, postais, folhetos,
desenhos), as fotografias tiradas ou filmes
gravados, e assim, discutirão as conclusões que
chegaram.  Cada grupo apresentará uma síntese
das suas conclusões, que poderá ter a forma de
um pequeno relatório (oral e escrito), ou de um
dossiê, ou de um painel ilustrado (que poderá
vir a fazer parte de uma exposição da turma)
ou mesmo, se houver recursos para isso, de uma
montagem audiovisual.

Nas séries em que as faixas etárias são
menores pode solicitar aos alunos que através

de desenhos, pinturas, colagens, mapas,
maquetes ou modelagens, recriem e apliquem
conhecimentos adquiridos durante o trabalho
de campo.

O papel do professor será fundamental nesta
fase, cabe a ele fornecer as informações
complementares necessárias e ajudar os alunos
a extrair do seu trabalho conhecimentos
organizados, conceitos e generalizações que
possam ser integrados no programa que está
sendo estudado.  Deve ainda estar atento para
analisar se houve ou não progressos na aquisição
de habilidades e técnicas “transferíveis” para
outros domínios do estudo.

Ainda deve-se preparar um formulário para
que os alunos façam a avaliação da excursão.  É
também aconselhável uma auto-avaliação do
professor e uma reflexão em comum de
professor e alunos para se perguntarem; os
procedimentos utilizados foram os melhores ou
se necessita procurar outros?  Os materiais
distribuídos foram suficientes? Quais os aspectos
mais positivos e mais negativos?

O professor poderá então ter ciência da
relevância da prática didática que acabou de
realizar e, através desse feedback, garantirá o êxito
de futuras saídas de campo, cuja organização
passará a ser progressivamente mais fácil e cada
vez mais compensadora tanto do ponto de vista
profissional como pessoal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho de campo é o prolongamento das
aulas, uma atividade tão importante e, como
tal, assim deve ser considerada no contexto
específico da avaliação contínua.

No processo da construção do conhecimento
é fundamental ressaltar o papel do docente.  Ele
não permanecerá acomodado somente na
formação de novos conceitos e percepções antes
colocará toda sua potencialidade a serviço da
criatividade na realização do trabalho de campo.

O ensino dinâmico da Geografia com base
na prática do trabalho de campo exigirá uma
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atualização constante do professor em relação
aos conteúdos, de outro lado conduzirá os
alunos a perceberem que os estudos em relação
a esses conteúdos não é um conhecimento
acabado.  Pelo contrário, através deste recurso
pedagógico este conhecimento é
constantemente reativado e renovado.

NOTAS

1 Uma série de disciplinas que são ensinadas
simultaneamente, sem explicitar as possíveis relações
entre elas.

2 Uma visita de caráter multidisciplinar deve,
naturalmente, promover a coordenação dos trabalhos
entre os vários professores o que terá logo como
vantagem inicial a possibilidade da divisão de tarefas
indispensáveis.

3 A excursão geográfica virtual pode ser utilizada como
forma de avaliação e veiculada como produto
eletrônico no site do estabelecimento de ensino.
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Field Work Methodological Guideline  in Geography

ABSTRACT
Geography science studies the fet of phenomena and forms of organizations in a certain space of the terrestrial surface.
Space where the nature and the social dynamics are integrated, they mark and define landscapes. The organization of
this space supposes not only a  theoretical deepining, but also a direct contact and investigating – to observe,  identify,
recognize, locate, perceive, to understand and to analyze the geographical space and the dynamics of its organizations –
by means of the field work.  Because of it one can say, that the field work is a didactic-pedagogic instrument of the
geographical science teaching.  In this study, its is outstanding the important of this pedagogic-resource in the teaching-
learning process and its is present a fet of guideline for the planning and development of the field work.
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INTRODUÇÃO

A cartografia contemporânea apresenta diversas
correntes propostas por teóricos de diferentes
países. A semiologia gráfica é uma destas correntes,
e foi elaborada na França na década de 60. A
semiologia gráfica pode ser compreendida como
um  conjunto de diretrizes que orientam a
elaboração de mapas temáticos com o uso de
símbolos caracterizadores da informação.

Como linguagem cartográfica,  fundamenta-
se em uma ciência denominada semiótica, que
tem por objeto de investigação todas as
linguagens, em especial a dos signos. Os signos
são componentes lingüísticos do sistema de
informação cartográfica. Os signos são
compostos por significante (expressão) e
significado (conteúdo).

Esta linguagem que hoje é considerada a
gramática da cartografia temática, foi
sistematizada  por Jacques Bertin durante os
anos 60 a partir do sistema gráfico de signos,
desempenhou um papel significativo no
desenvolvimento teórico da Cartografia.

1. BASES DA SEMIOLOGIA GRÁFICA

Para compreender a trajetória da semiologia
gráfica é importante retomar as principais
etapas de seu desenvolvimento. Seu surgimento
ocorreu na França, entre 1960-1967, um
período de reflexões e experimentações para a
construção desta linguagem. Foi através da
análise sistemática de muitas representações e
imagens, que Jacques Bertin pode definir as
variáveis visuais e estruturar as primeiras regras
de construção da imagem gráfica. Os primeiros
resultados foram divulgados em sua  obra
Sémiologie Graphique em 1967.

O período entre 1968-1985, pode ser
considera como o  segundo momento da
semiologia gráfica. Período em que ocorre o
desenvolvimento e a divulgação dos tratamentos
gráficos. Como possibilidades de tratamento de
dados, apresenta a matriz ordenável, o fichário-
imagem a coleção de mapas e a tabela ordenada
como alternativas para a estruturação de
praticamente todas as construções gráficas.
Neste período, Bertin reedita a obra Sémiologie

* Docente do Departamento de Geociências da UEL -  e-mail – roarchela@uel.br

Contribuições da Semiologia Gráfica
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RESUMO
A semiologia gráfica é uma das correntes da cartografia temática que se desenvolveu no Brasil, a partir da década de 80.
Neste artigo, apresentamos uma trajetória da semiologia gráfica no Brasil, a partir da discussão dos trabalhos realizados
por diferentes autores.
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Graphique em 1973 e  lança La graphique et le
traitement graphique de l’information em 1977.
Segundo Bonin (2001), este período foi o mais
produtivo para a Semiologia Gráfica. As
pesquisas tornaram-se interdisciplinares e foram
divulgadas em diversos países, entre eles o Brasil,
onde foram testados e aplicados os novos
métodos de pesquisa.  Roberto Gimeno
pesquisou sobre a importância da Semiologia
Gráfica para a aprendizagem de todas as
disciplinas do ensino fundamental e
desenvolvimento da aprendizagem
demonstrado pelos escolares. Os resultados
foram publicados em  Appendre à l’école par la
graphique, publicado em 1980.

 A partir daí, com o desenvolvimento das
novas tecnologias na Cartografia, o processo de
tratamento de dados, através da  semiologia
gráfica não se desenvolveu, apesar das tentativas
realizadas pelo Laboratório de Graphique  na
criação e desenvolvimento dos programas (Mac-
map e Amado).

No entanto, as características originais da
semiologia gráfica permanecem, e conhecê-las
é fundamental  mesmo quando utilizamos
programas convencionais para tratamentos de
dados (Microsoft Excel, por exemplo). A
semiologia gráfica  embasa a construção de
mapas e gráficos  a partir de uma gramática que
se apoia na percepção visual. Quando estas
construções obedecem as regras da gramática
gráfica, a visualização é imediata e a construção
gráfica deixa de ser uma simples ilustração.

Como uma linguagem monossêmica, coloca
em evidência três relações: diversidade/
similaridade, ordem e proporcionalidade, que
são os significados da representação gráfica.
Estas relações são expressas pelas variáveis visuais
– tamanho, textura, valor, cor, orientação e
forma, que são os significantes. Considera os
modos de implantação: pontual, linear e zonal.

Uma das grandes dificuldades para a
cartografia temática tem sido a falta de
padronização da legenda. A partir da adoção
da semiologia gráfica como gramática da
cartografia temática verifica-se que esta
dificuldade desaparece pois seu objetivo é

transcrever as relações entre os dados da
linguagem escrita, utilizando variáveis visuais
que representem exatamente as mesmas relações
na linguagem gráfica.

Assim, para representar quantidades e
proporcionalidades, utilizamos  a variável visual
tamanho –  variação do ponto no tamanho
grande, médio e pequeno. Para representar
informações ordenadas, utilizamos o valor –
variação de tonalidade do branco ao preto, ou
do claro para o escuro. Estas duas variáveis
visuais – tamanho e valor possuem a propriedade
dissociativa.  Utilizamos a orientação –  variação
de posição entre o vertical, o oblíquo e o horizontal
e a forma –  todas as variações geométricas ou
não, para representar informações de diversidade.
A relação entre os dados e sua representação gráfica,
é o  ponto de partida na caracterização desta
linguagem  cartográfica., porque possuem
propriedades perceptivas. As variáveis visuais –
orientação e forma, possuem a propriedade
perceptiva associativa.

Percepção Seletiva – o olho consegue isolar os
elementos (variável visual – orientação)

Percepção Ordenada  –  as categorias se ordenam
espontaneamente (variável visual – valor: do
claro para  escuro)

Percepção Quantitativa – a relação de proporção
é imediata (variável visual – tamanho)

Percepção Dissociativa – afastando da vista
tamanhos diferentes, eles desaparecem
sucessivamente. (variável visual – tamanho)

Percepção Associativa – as categorias se
confundem, afastando-as da vista, não
desaparecem  (variável visual – orientação)

A construção do mapa pelo sistema
monossêmico  exige a aplicação correta das
variáveis visuais em  cada questão transcrita
visualmente. Assim, para representar
informações, é importante observar
cuidadosamente as propriedades significativas
das variáveis visuais, que serão utilizadas para
transcrever a informação da linguagem escrita
para a gráfica. Além disso, devemos cuidar
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também, dos  demais componentes da
informação – os chamados externos: título,
subtítulo, escala, orientação, legenda, fonte e
data dos dados. Eles deverão ser escritos de
modo a favorecer a compreensão imediata do
mapa, evitando qualquer ambigüidade.

2. DESENVOLVIMENTO DA SEMIOLOGIA
GRÁFICA NO BRASIL

A semiologia gráfica começou a aparecer na
bibliografia geográfica brasileira somente nos
anos oitenta, com a tradução de um artigo de
Jacques Bertin na Revista Brasileira de
Geografia. Neste artigo, Bertin (1980) propõe
uma orientação direcionada aos pesquisadores
e usuários de mapas e gráficos.

Logo em seguida, Antonio Teixeira Neto
traduziu e publicou outros artigos que viriam
servir de base para o desenvolvimento de muitas
pesquisas nesta linha da cartografia  no Brasil.
Podemos relacionar as seguintes contribuições:
A lição de cartografia  na  escola elementar de
Bertin & Gimeno (1982), que relata
experiências pedagógicas desenvolvidas em
Paris, embasadas na linguagem da representação
gráfica. Os autores demonstraram que a imagem
gráfica, pode se constituir em uma metodologia
de ensino, que ajuda a criança a construir o
pensamento lógico a partir de uma forma visual
que ela mesmo elabora. No mesmo boletim foi
publicado um  artigo de Bonin (1982),  em
que faz uma reflexão sobre a relação cartografia-
geografia e cartografia-desenho. Ele propôs
basicamente, um programa de ensino para a
disciplina de Cartografia  em cursos de
Geografia. Além da tradução destes trabalhos,
Teixeira Neto (1982) publicou no mesmo
boletim um artigo de sua autoria,  intitulado
“Imagem... e Imagens”  em que discutia a
expressão imagem em geral e imagem gráfica
especificamente e comentava quatro obras
desenvolvidas em semiologia gráfica  na França.

Em 1983, passou a fazer parte da bibliografia
geográfica, Janine Le Sann,  que expôs as etapas
necessárias para a  construção de um documento

cartográfico, abordando as etapas de construção
do documento cartográfico, o problema gráfico,
e a linguagem visual.

Relacionado ao ensino, apareceu  o trabalho
de Márcia Santos & Janine Le Sann (1985), no
qual as autoras analisaram os conteúdos de
cartografia,  apresentados em livros didáticos
de Geografia a partir dos temas abordados e suas
representações, tendo como referencial teórico
a semiologia gráfica.  Neste trabalho, as autoras
tinham como propósito iniciar uma discussão
que envolvesse professores do ensino
fundamental, médio e superior, alunos de
licenciatura e autores de livros didáticos, para
juntos buscarem uma forma de melhorar este
recurso de ensino.

Apesar destas contribuições,  a maior parte
da bibliografia  relacionada à semiologia gráfica
ainda continuava em língua francesa. A
tradução da obra A Neográfica e o Tratamento
Gráfico da Informação, editada em 1986, veio
contribuir para a formação de uma base em
semiologia gráfica, uma vez que a distribuição
dos livros traduzidos foi feita a praticamente
todas as bibliotecas das universidades brasileiras.
Nesta obra,  Bertin apresentou a construção da
tabela de dupla entrada e as formas de
transcrição gráfica a partir das variáveis visuais
como método de tratamento gráfico da
informação. Abordou a partir de exemplos, as
etapas de decisão, os níveis  de informação e as
formas da intervenção cartográfica. Apresentou
também as  principais construções gráficas, suas
possibilidades e limites.

No artigo A representação gráfica da
informação geográfica, Santos (1987) examinou
a literatura em que considerava as representações
gráficas como expressões de uma linguagem e
avaliou a discussão sobre a natureza e o alcance
dessa linguagem no desempenho do trabalho
científico. No ano seguinte, ocorreu a
publicação do periódico Seleção de Textos,  com
textos relacionados à cartografia  temática. Os
textos apresentavam a questão da abrangência
da Cartografia  e de suas relações com a
Geografia, e entre ambas como linguagem
aplicada ao tratamento e comunicação da
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informação. Especificamente em semiologia
gráfica, foram apresentados dois textos: Prefácio,
de Bertin (1988a) e Ver ou ler – um novo olhar
sobre a cartografia, também de (Bertin 1988b).
No primeiro, ele considerava a Cartografia
como um meio de tratamento da informação.
No segundo,  apontava direções para a
cartografia  contemporânea através do
aprimoramento da imagem,  envolvendo  uma
discussão sobre o mapa para ver e o mapa para
ler.  Regina Vasconcellos (1988) apresentou à
Universidade de São Paulo  sua dissertação de
mestrado sobre O tratamento gráfico do conforto
térmico no Estado de São Paulo: um ensaio
metodológico, com base na Semiologia Gráfica.

Nos anos noventa foram apresentadas
algumas dissertações de mestrado tratando da
Cartografia, com enfoque para a Semiologia
Gráfica. Podemos citar:  O Sistema Gráfico de
Signos e a construção de mapas temáticos por
escolares, de Santos (1990), em que a autora
tinha por objetivo  a construção de mapas pelos
alunos, a partir do processamento de uma
informação, conhecida por intermédio de uma
mensagem verbal. Ela abordou o aspecto da
atividade de mapeamento como uma
simbolização, enfocando a representação gráfica,
a partir de um conhecimento construído
cognitivamente através de mensagens verbais e
de pré-mapas. Considerou também as regras e
os propósitos dos aspectos semânticos e
sintáticos de uma linguagem gráfica. Outra
dissertação com este enfoque foi apresentada
por  R. Archela (1993); com o título Mapa –
instrumento de comunicação e pesquisa: análise
de representações gráficas no curso magistério em
Londrina- PR, no qual trabalhou com a
elaboração e análise de representações gráficas.

Na dissertação apresentada à Universidade
de São Paulo, intitulada O Mapa e seu papel de
comunicação – ensaio metodológico de cartografia
temática em Maringá – PR, Deise Queiróz
(1994)  avaliou a eficácia do mapa  como um
meio de comunicação, através da análise dos
métodos corocromático, monocromático e da
semiologia gráfica, buscando a melhor forma
de representação. Apresentou um embasamento

teórico-metodológico de autores que
trabalharam com a comunicação cartográfica,
para  analisar os mapas temáticos da área urbana
de Maringá – PR, elaborados pela autora e
testados com alunos do curso de Geografia da
Universidade Estadual de Maringá.

Outro autor que  contribuiu para a
disseminação da Semiologia Gráfica  no Brasil,
foi Marcello Martinelli,  que através da
disciplina  Representações Gráficas da Geografia:
teoria e crítica do programa de Pós-Graduação
em Geografia, contribuiu na formação de
pesquisadores em Cartografia. Nos anos
noventa, publicou trabalhos, como:  Orientação
semiológica para as representações da geografia:
mapas e diagramas  Martinelli (1990). Neste
trabalho, propôs uma reflexão teórica para o
entendimento das bases da linguagem gráfica, com
vistas ao máximo de aproveitamento do potencial
de comunicação dos dois tipos de construção
gráfica, como norteadores do discurso científico.
Na obra Curso de cartografia  temática, Martinelli
(1991) apresentou os fundamentos da cartografia
temática em bases semiológicas.

Embora a Semiologia Gráfica seja uma
corrente recente no Brasil, podemos considerar
pelo menos três etapas  a partir de 1980. A
primeira  foi a  de introdução das bases deste
enfoque, realizada através de artigos em
periódicos de circulação nacional, entre 1980 e
1984. A segunda foi uma fase de grande
produção científica. Cerca de 50% das
publicações relacionadas à semiologia gráfica  no
período de 1985-1989. A terceira etapa que
compreende o período de 1989-1995,
apresentou um número maior de dissertações
de mestrado baseados na semiologia gráfica
como metodologia de ensino de Geografia.
Atualmente, a produção de artigos embasados
na semiologia gráfica tem apresentando um
declínio, em relação aos anos anteriores
conforme a pesquisa que realizamos sobre a
Cartografia Brasileira. Atualmente, a semiologia
gráfica vem sendo utilizada como uma
gramática da cartografia  temática, uma vez que
recomenda princípios que não devem ser
ignorados para que o processo de comunicação
se estabeleça entre o cartógrafo e o usuário.
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3. CONSIDERAÇÕES SOBRE  AS
CONTRIBUIÇÕES DA SEMIOLOGIA
PARA A CARTOGRAFIA BRASILEIRA

A grande contribuição da semiologia gráfica
para a cartografia brasileira, destacada na
produção científica (Archela.R.& Archela,E.
2001), está relacionada a dois fatores:
compreensão e estudo da semiologia gráfica e;
metodologia de ensino e pesquisa. Cerca de
60% dos trabalhos envolvendo a semiologia
gráfica produzidos no Brasil a partir de 1980,
estão relacionados ao ensino,  30% discutem a
própria semiologia gráfica e 10% referem-se  a
outra aplicação temática específica.

Embora, algumas pesquisas demonstram um
certo cuidado quanto a utilização adequada das
variáveis visuais, na construção de mapas, isto
não significa que a semiologia gráfica esteja
consolidada no Brasil. Isto provavelmente se
deve a introdução da semiologia gráfica em
grande parte dos currículos dos cursos de
geografia, e às publicações disponíveis nesta
área. ao nível da pesquisa nas diferentes áreas
da geografia.

Por outro lado, devido aos eventos
relacionados ao ensino de cartografia e
geografia,  especificamente da cartografia escolar
a partir de 1995, ocorreu uma disseminação da
semiologia gráfica como metodologia de ensino
e pesquisa para o ensino fundamental e médio.
Sobre este aspecto, todos os autores citados neste
artigo, demonstram uma grande preocupação
com a formação e capacitação do professor de
geografia do ensino fundamental e médio.
Acreditamos que o ensino da semiologia gráfica
deve ser adotado desde o ensino fundamental
pois, o uso adequado das variáveis visuais
permitem a correta percepção dos fenômenos
representados, mas, isto precisa ser apreendido
na escola pois, se a lógica da ssemiologia grafica
é fácil e rápida de compreender, sua prática,
como toda a disciplina, demanda um tempo
maor de aprendizagem porque envolve
diferentes operações.  A formação adequada do
profissional em cartografia, pode ainda, evitar

alguns dos atuais erros grosseiros apresentados
nos mapas elaborados para o público em geral,
e sobretudo àqueles que fazem parte dos livros
didáticos, utilizados na formação de nossas
crianças.
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Contributions of the Graphical Semiologia
for the Brazilian Cartography

ABSTRACT
The graphical semiologia is one of currents of the thematic cartography that if developed in Brazil, from the decade of
80.  In this article, we present a path of this current in Brazil, from the quarrel of the works carried through for different
authors.

KEY-WORDS: graphical semiologia, cartography, graphical representation
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segundo motivo é que a razão moderna veio
sendo cada vez mais subordinada, neste século,
às políticas de modernização e às ditaduras
nacionalistas. Muitos intelectuais encontraram,
sobretudo depois de 1968, uma nova filosofia
da história no antimodernismo. A eles coube a
denúncia do mundo moderno como o
destruidor da razão, o que satisfez tanto seu
elitismo antimassas como sua hostilidade contra
o autoritarismo das ditaduras modernizadoras.
Esses intelectuais foram dominados pelo
sentimento da catástrofe, do sem sentido, do
desaparecimento dos atores da história,
denunciando a ascensão da barbárie, a ascensão
do poder absoluto ou a do capitalismo
monopolista do Estado. Essa crítica da
modernidade levou ao radicalismo e à
marginalidade da qual a Escola de Frankfurt
será seu maior exemplo, sendo o ponto de
partida dos filósofos antimodernos.

* Docente do Departamento de Geociências da Universidade Estadual de Londrina. E-mail: salvi@uel.br

1. TENDÊNCIAS DO PENSAMENTO
CONTEMPORÂNEO A PARTIR DA
CRÍTICA DA MODERNIDADE

A modernidade, sendo compreendida como
período histórico que se desenvolve desde os
ideais do Iluminismo ou como uma prática
estética originada deste período, envolve valores
culturais que passam a ser questionados a partir
da influência das leituras de Nietzsche e Freud.
A correspondência firmada entre a libertação
do indivíduo e o progresso histórico (tanto na
concepção liberal quanto na concepção
marxista) foi desacreditada desde que o
indivíduo pôde também ser compreendido
como um ser de desejo e de linguagens, além
de ser concebido apenas como um ser
trabalhador, consumidor ou mesmo cidadão.

No século XX, também a relação entre os
intelectuais e a história se desarranja. O primeiro
motivo é que a modernidade engendrou de si
própria a produção e o consumo de massa e o

Tentativa de Sistematização de Tendências do
Pensamento Social Contemporâneo Buscando a sua
Reflexão no Campo do Conhecimento Geográfico

Rosana Figueiredo Salvi *

RESUMO
Nesse texto procuramos identificar as tendências do pensamento contemporâneo, destacando três que consideramos de
significativa produção para as humanidades. Compreendemos que uma tendência foi formadora da outra, de maneira
que hoje é difícil estabelecer os limites de distinção entre elas. São as correntes: Histórico-humanística, Estruturalista e
Pós-Moderna.

PALAVRAS-CHAVE: tendências do pensamento, crítica da modernidade, teorias sociais contemporâneas.
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1.1. A CORRENTE HISTÓRICO-HUMANISTA

O marco teórico desta vertente parte
especialmente de Kant, Hegel e Marx. A lógica
dominante é a dialética; o valor básico vem do
humanismo e do sujeito histórico.

O pensamento marxista desdobrou-se em
duas vertentes principais que foram o
materialismo dialético e o materialismo
histórico. O primeiro, efetivou-se na história
soviética, tendo em Lênin seu representante
mais importante e voltando-se à implantação
de um Estado socialista. O segundo, de filiação
à esquerda hegeliana, teve George Lukács como
seu representante principal e que estabeleceu,
nos anos 20, uma oposição teórica à orientação
socialista ortodoxa soviética. Dessa vertente,
desenvolveram-se fecundos estudos teóricos a
partir dos anos de 1950, que se incorporaram
na chamada Teoria Crítica da Sociedade. De
um lado, influenciada pela obra de Freud e, de
outro, pelo pensamento hegeliano, esse corpo
de teoria acabará por tecer a crítica ao
Iluminismo e aos desdobramentos da técnica,
especialmente no período do pós-guerra.

Dentro da vertente humanista, a partir de
1950, o pensamento marxista se fará
representar, além dos componentes da Escola
de Frankfurt, por Jean-Paul Sartre, Maurice
Merleau-Ponty e Henri Lefébvre. Isso porque,
na própria França irá se originar a ruptura
teórica, inclusive entre os marxistas, dando
origem ao pensamento estruturalista, que virá
produzir seu próprio corpo de pensadores.

O pensamento esquerdista de linha
freudiana, representado nos anos de 1920 por
Berstein, Reich, Fromm e Bernfeld e nos anos
de 1940 e 1950 pelos teóricos de Frankfurt,
chagaria, nos anos de 1970 e 1980, com uma
nova corrente mais capacitada para explicar os
desdobramentos do capitalismo avançado do
pós-guerra, sem os equívocos da psicanálise da
cultura e do consumo. A psicanálise de esquerda
se fará representar, a partir dos anos 80, por
Alfred Lorenzer e por Jacques Lacan.

Quanto aos representantes da Teoria Crítica,
seu desenvolvimento iniciou-se a partir dos anos

30 na república de Weimer. O pensamento
frankfurtiano concentrou-se na sociedade de
pós-guerra, na expansão dos meios de
comunicação e nas formas sofisticadas de
repressão e domínio. A Teoria Crítica elaborou
estudos sobre a sociedade de consumo, as formas
de manipulação e a consciência manipulada.

Os teóricos de Frankfurt, no que tange aos
meios de comunicação, desenvolveram
profunda reflexão sobre os novos processos de
industrialização do bem cultural e de reificação
da cultura. Também foram os primeiros que
questionaram as possibilidades de um ego forte,
como pretendia a psicologia do ego.

As teses mais contundentes da Teoria Crítica
foram desenvolvidas nos anos de 1940 e 1950,
mas é no final dos anos de 1960 que a
efervescência do movimento estudantil e
político nas sociedades capitalistas avançadas irá
contribuir para divulgar com destaque a sua
produção, principalmente nos EUA. Na
Alemanha, nesse período, desponta também o
nome de Jürgen Habermas.

Outra corrente alemã, cuja posição teórica
rompe, especialmente nos anos de 1970 e 1980,
com o pensamento clássico frankfurtiano e com
o de seus seguidores mais recentes e que teve
sua produção marcada, em Berlim, junto à
revista Aesthetik und Kommunikation, foi o
grupo formado em torno de Eberhardt
Knoedler-Bunte. A sua visão capta o social de
maneira renovada, pois o vê como processo que
transcende o campo específico da realidade,
tornando-se uma dimensão que cobre as demais
definições do social. O conceito de sociedade
cultural põe em evidência essa ruptura quando
o mesmo é contraposto aos conceitos tidos
como clássicos pela Teoria Crítica como
indústria cultural, indústria da consciência, etc.
Esse grupo vem representar a reflexão sobre as
possibilidades individuais e coletivas dentro de
uma realidade que necessariamente passou a ter
que conviver com a chantagem nuclear. Esta
variável, não estava presente nos teóricos de
Frankfurt.
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1.1.1.A Escola de Frankfurt

O período em que se formou a Escola de
Frankfurt foi de esperanças revolucionárias e de
decepções históricas, marcadas pelo êxito da
Revolução Russa que expandiu a visão intelectual
e a política revolucionária dos bolcheviques Lenin
e Trotsky para os países europeus.

Entre suas raízes filosóficas, destaca-se o
ensaio de Horkheimer escrito em 1937, “Teoria
Tradicional e Teoria Crítica”, que passou a ser o
manifesto da Escola de Frankfurt. Também será
ponto de referência dessa Escola, o pensamento
de Kant, Hegel e Marx.

A Teoria Crítica elaborada na Escola de
Frankfurt parte da separação entre a práxis e o
pensamento, entre a ação política e a filosofia.

Segundo Matos (1993), duas principais
visões críticas podem ser identificadas. A
primeira, diz respeito ao industrialismo que
trouxe em si a dominação social pelo taylorismo
e também pelo nazismo e pelo stalinismo e que
acabaram por transformar a sociedade numa
grande indústria estruturada na disciplina de
fábrica, nos aspectos mais gerais da vida. Quanto
mais o capitalismo avança, mais elimina os
sentimentos de piedade e de humanidade. Na
segunda visão, a referência à subjetividade
demonstra a submissão dos indivíduos.

Apesar da descrença de emancipação na
dialética hegeliano-marxista, os estudiosos da
Escola não abandonaram conceitos como o de
fetichismo e o de reificação. O caráter fetichista
das mercadorias reside no feitiço, no aspecto
mágico que assumem quando se omite a história
social da reprodução dos objetos. A mercadoria
fetiche nos escapa porque se desconhece sua
produção humana. Não são os homens ativos e
conscientes que comandam o mundo das
mercadorias, mas, ao contrário, são as
mercadorias que determinam as relações entre
os homens.

Quanto a reificação, esta radicaliza o caráter
fetichista das mercadorias. Na reificação são
invertidas as relações entre o homem e o
produto de seu trabalho. O universo da
reificação impossibilita que o homem, que

transforma a natureza e cria produtos, se
reconheça em seus objetos, em suas criações. O
homem “não se contempla a si mesmo no
mundo que ele criou”: são as mercadorias que
se contemplam a si mesmas num mundo que
elas próprias criam. Elas movimentam-se
segundo o princípio da indiferença: indiferença
entre coisas e coisas, coisas e homens.

Compreende-se que os intelectuais que
mergulham na saudade do Ser elaboram uma
imagem negativa da sociedade moderna na qual
os três outros componentes (consumo mercantil,
poder das empresas e ascensão dos nacionalismos)
são supostos e estão tão fortemente soldados entre
si que formam um ser monstruoso, a ponto de
devorar o pensamento e as liberdades. (Touraine,
1995, p. 69)

Os filósofos da Escola de Frankfurt discutem
a cultura de massa com referência à repressão e
à sublimação. Tal postura culmina numa crítica
geral da modernidade e também no abandono
progressivo do otimismo marxista. Os filósofos
de Frankfurt afastaram-se do cientificismo
materialista, da crença na ciência e na técnica
como pressupostos da emancipação social. Eles
também puseram em evidência a razão moderna
perguntando porque as promessas iluministas
não foram cumpridas e o mundo que foi
apregoado não se concretizou.

Os estudiosos da Escola de Frankfurt
encontraram em Nietzsche uma genealogia
desses questionamentos, descobrindo a origem
humana dos valores. Em Freud, encontraram
substância para a crítica da cultura,
diferenciando liberação política de liberação
psíquica e chamando a atenção para o instinto
de morte que habita a razão e para o impulso
de transcendê-lo na civilização. Freud, ao
afirmar que a razão é prisioneira dos instintos,
abalou a crença nos ensinamentos de Hegel e
Marx que estabelece os seres humanos como
intrinsecamente sociais.

A Escola de Frankfurt, pode ser interpretada
como uma “escola de desencantamento” dada
pela crítica à racionalidade, mas o desencanto
dos frankfurtianos mais tarde será restabelecido
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através do re-encantamento dado pela
imaginação, em particular a imaginação na arte.

1.2. A CORRENTE ESTRUTURALISTA

Originária da França nos anos 50, essa
tendência aparece, ora como um apêndice, ora
como uma reação à visão humanista da história
e dos processos sociais, tentando dar nova
interpretação para o mundo, até então marcada
pela ênfase dada ao sujeito.

Alguns autores preferem dividir essa vertente
entre o estruturalismo e o pós-estrutralismo, que
congregaria uma geração mais recente de
analistas. Preferimos, neste trabalho, considerar
o estruturalismo como uma única vertente que,
de forma geral, desloca o sujeito para um plano
secundário e torna as estruturas o centro de
referência de suas interpretações. A urgência
dessas estruturas questiona o funcionamento da
instância social que é vista como máquina,
importando perguntar sobre seus mecanismos
fixos, como eles são e estão.

O estruturalismo assinala, dessa forma, uma
ruptura no desenvolvimento intelectual, antes
fortemente marcado pela tradição hegeliana.
Inicia-se com o ingresso de Claude Lévi-Strauss,
no College de France e, segue com a criação da
revista “Tel Quel”, uma edição trimestral de
filosofia, literatura e política publicada entre
1960 e 1982, tida como a principal revista de
vanguarda teórica e literária da época. Os
principais nomes ligados a essa orientação
teórica foram o próprio Lévi-Strauss, Roland
Barthes, Michel Foucault, o primeiro Jean
Baudrillard, Louis Althusser e, de certa forma,
Jacques Lacan.

O desdobramento literário do estruturalismo
pode ser visto no Nouveau Roman de Alain Robbe-
Grillet, onde os objetos passam a adquirir status
de autonomia, o sujeito da ação desaparece, opera-
se a recusa da continuidade cronológica clássica e
descarta-se a metáfora antropológica.

As Ciências Humanas avançaram
impulsivamente pela influência advinda da
Lingüística e da Semiologia. Assim, o

estruturalismo também analisa os fenômenos
sociais e humanos como se fossem textos,
discursos. Fatos humanos, como a moda, o
casamento, o sonho, podem ser “lidos” como
se fossem “frases” de uma dada língua.

Na psicanálise lacaniana, o estruturalismo se
apresenta como uma interpretação onde o
homem deixa de ser o próprio centro, não
organiza seu destino, que já se acredita traçado
pelo Outro: o lugar organizado como teia
estruturante do sujeito. Constituindo-se como
sujeito dividido, o homem experimenta uma
“perda essencial de si mesmo”, cria uma máscara,
passa a ser representado, traduzido em termos
lingüísticos. Lacan separa em dois momentos a
história individual do infans: o primeiro
momento seria marcado pelo domínio do
imaginário e o segundo, seria o momento em
que o infans acede ao mundo social através da
linguagem, no território do simbólico. Desde
então, o sujeito assume uma natureza que é dada
externamente pelo Outro e guarda a instância
do imaginário como um território perdido.

Os pensadores influenciados por Lacan
investem no caráter simbólico ou no imaginário.
No primeiro, o representante mais conhecido
do pensamento político é Louis Althusser, que
faz uma fusão entre marxismo e psicanálise
através de uma re-leitura de Marx. Outra
derivação do pensamento lacaniano, dada pela
exploração do imaginário, encontra-se em Félix
Guatarri e Giles Deleuze, que tentam re-
encontrar a natureza humana através da
investigação da condição psíquica pré-simbólica,
isto é, do estágio do homem ainda não ocupado
pelo discurso social e genérico. Esta fase é
apreensível pela análise do discurso psicótico, cuja
manifestação seria dada pelo inconsciente. O
esquizofrênico, como um caso clínico de regressão
à fase pré-simbólica, permitiria o afloramento deste
campo chamado “imaginário”.

O pensamento mais genuinamente político
dentro da escola lacaniana é o de Cornelius
Castoriadis (1982), que através de sua
“Instituição Imaginária da Sociedade” propõe,
superando as formas ultrapassadas do marxismo
clássico, uma re-leitura do social e do sujeito
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nele inserido. Para Castoriadis, a categoria
fundamental desse próprio sujeito é a da
autonomia. Através dela “meu discurso deve
tomar o lugar do discurso do Outro, ou seja,
deste discurso estranho que está em mim e que
me domina” (Castoriadis, 1982, p. 124). O que
se tenta é dar condições ao homem para
sobrepor-se ao discurso social e genérico ou a
este “lugar estruturado como teia”, para não se
deixar dominar.

É possível verificar que sobrevive na
estratégia estruturalista, especialmente entre
aqueles que acreditam no investimento do
imaginário, a possibilidade de que homens
concretos possam superar o conjunto maior,
apesar da força e da determinação deste sobre
suas vidas.

1.2.1.Michel Foucault

Michel Foucault rejeita a idéia de uma
repressão e de uma manipulação generalizadas
e mesmo a de um poder central que se cerca de
funcionários e agentes de propaganda. O
principal de seu pensamento, neste aspecto,
consiste em saber que o próprio exercício do
poder se confunde cada vez mais com as
categorias da própria prática, de maneira que,
na sociedade moderna liberal, o poder está em
toda parte e em nenhuma parte. Consiste
também em saber principalmente que a
organização social, longe de ser regida pela
racionalidade técnica, é regida pelo exercício do
poder. Para Foucault, o poder é normalização,
e é o conjunto da sociedade que coloca em ação
este mecanismo e quem, portanto, produz a
separação entre o normal e o anormal, o sadio e
o patológico, o permitido e o proibido, o central
e o marginal. O poder é um conjunto de
enunciados produzidos de maneira autônoma
em todas as instituições.

Foucault critica a natureza do liberalismo e
também se inquieta com a ascensão da presença
do Sujeito na história e com o papel crescente
da ética. (Touraine, 1995, p. 175)

Ele vai estudar costumes que permitem aos
indivíduos se reconhecer como sujeitos sexuais
através da averiguação de práticas que os levou
a prestar atenção a si mesmos, a se dividir, a se
reconhecer e a se confessar como sujeitos do
desejo. Foucault identifica essa “ascese moral”
que repudia o prazer em nome do controle
exercido pelo Sujeito sobre si mesmo, entre o
final do período clássico grego e o do império
romano e que se encontra, em grande parte, na
cultura cristã. A aparição do Sujeito – a
subjetivação – é antes de tudo sujeição
(Foucault,1977).

A objetivação do ser humano e, por
conseguinte, o nascimento das ciências
humanas tem um duplo aspecto: por um lado
o indivíduo anormal é deixado à parte, rejeitado
ou enclausurado, mas, por outro lado, ele é
canalizado como um caso particular,
individualizado, de sorte que o castigo, por
exemplo, leva em conta as intenções do culpado
e se esforça por reabilitá-lo, seja para o trabalho,
seja para o isolamento.

Ao contrário da maioria dos pensadores
críticos da modernidade, Foucault rejeitará a
tese de que a normalização tem somente efeitos
repressivos. Rejeitará também a idéia de que o
século XIX e o capitalismo tenham reprimido
e ocultado a sexualidade. Para ele, nenhuma
sociedade falou tanto dela, apelando, muitas
vezes a procedimentos científicos associados a
essa objetivação da sexualidade. O que importa
para Foucault é demonstrar que o Sujeito foi
criado pelo poder, portanto, pelos mecanismos
que têm por objetivo a normalização.

Foucault (1990) também descreve o
indivíduo como uma realidade fabricada por
uma tecnologia específica de poder que se
chama “disciplina”. Esta concepção supõe que
o Sujeito seja identificado com a razão, já que a
disciplina impõe o esforço da razão a uma
natureza que reage ao prazer imediato. Em
grande parte, Foucault contribuiu para
evidenciar a crise do Sujeito, construído e
edificado pela Razão Moderna.
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1.2.2. Jacques Derrida

O filósofo Jacques Derrida, que recebeu
muitos apelidos como o “Intelectual da
Discordância”, ou o “Arquiteto da
Desconstrução”, faz parte de uma geração de
intelectuais franceses, que influenciaram as
ciências humanas e a crítica literária durante os
anos 60 e 80, em vários lugares do mundo.

Na década de 60, além de publicar os livros
fundamentais de sua obra, Derrida começou a
difusão de seu trabalho nos EUA, inspirando
os adeptos da contracultura nascida nos
departamentos de teoria literária e de ciências
humanas de universidades americanas como a
de Yale, por exemplo.

Conforme acredita Derrida, no centro da
cultura e da filosofia ocidental está o logos, o
espírito racional que fala, que discursa. O Logos
é a razão e a palavra falada no sujeito humano,
transformando coisas em conceitos universais.
Embutida no Logos, Derrida descreve uma cadeia
de grandes conceitos (discursos) universais, que
atravessa toda a cultura ocidental. Esses conceitos
se promoveram reprimindo e silenciando os
termos de uma outra cadeia de conceitos: corpo,
emoção, poesia, inconsciente, desejo, acaso,
invenção, por exemplo.

O logocentrismo caracteriza-se por
desconsiderar as diferenças entre as coisas reais,
reduzindo a sua identidade no conceito. Esse é
um atributo ocidental que se manifesta na forma
de agir e pensar. Pode-se exemplificar o
logocentrismo identificando-o na conversão dos
povos a uma idêntica religião ou fé pelos jesuítas
ou na submissão de vários povos de diferentes
raças e etnias a uma idêntica economia dos
povos brancos europeus. Para Derrida, além de
desconsiderar as diferenças de identidades, o
Logos hierarquiza valores dos elementos com que
lida, tornando uns superiores a outros. Os
primeiros, maiúsculos e superiores, reduzem o
mundo a identidades: são sólidos, centrais,
racionais, duradouros, programáveis. Os outros,
minúsculos e inferiores, pulverizam o mundo
em diferenças: são fugidios, sem centro,
irracionais, breves, imprevisíveis (Perrone-
Moisés, 1995, p. 5-6).

Derrida foi, além de filósofo, um teórico da
escrita. Para ele, haveria nesta uma disseminação
de sentidos que o idealismo filosófico temeu e
reprimiu. O idealismo que privilegia a fala e a
voz em detrimento da escrita, põe a primeira
como mais próxima da verdade do Ser ou da
Idéia e considera a segunda como um simulacro
“ruim”, exterior à memória, produtora de
opinião em vez de ciência, de aparência em vez
de verdade. A esse privilégio concedido à fala,
Derrida chamou de fonocentrismo. O
fonocentrismo está intimamente ligado ao
logocentrismo (Perrone-Moisés, 1995, p. 5-6).

Desde a publicação de “A Escritura e a
Diferença” e da “Gramatologia”, em 1967, até
o presente momento, as propostas de Derrida
têm tido repercussão internacional, sob o nome
de desconstrução. Esta, busca um pensar sem
centro e sem fim, vinculado a pequenas causas,
tendo como objeto o corpo, a prosa, a loucura,
o cotidiano, por exemplo.O que Derrida
procurou fazer foi uma espécie de “revisão” da
história da filosofia.

Esse tipo de leitura crítica com relação ao
discurso filosófico institucional (conceitual e
logocêntrico) encontra sua área mais profícua
nos textos literários. Assim, a literatura e a poesia
tenderam a aceitar melhor do que a filosofia a
afirmação de que as obras verbais não têm um
sentido único e final, mas uma significância ou
um poder de criar sentidos que se renovam a
cada leitura e através do tempo.

A contribuição da desconstrução para a crítica
literária foi a consciência de seus pressupostos
filosóficos, um aguçamento do senso crítico com
relação aos textos, um afinamento dos
instrumentos de leitura e um estímulo à
criatividade escritural. A crítica desconstrucionista
permitiu a ultrapassagem do formalismo tecnicista
que começava dominar nas universidades como
‘método científico’. Mas a desconstrução por suas
próprias premissas tende a chegar a aporias. Já em
72, Derrida perguntava se a crítica literária não
estaria presa ao ‘mimetologismo metafísico’ e se o
próprio projeto de um ‘julgamento’ não estaria
minado pela postulação da diferência, do
descentramento, e pelos próprios textos literários da
modernidade.” (Perrone-Moisés, 1995, p. 5-6)
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Em meados da década de 70, a obra de
Derrida se estabeleceu na cultura acadêmica
norte-americana. Pode-se dizer que a história
de Derrida nos EUA começa nos departamentos
de literatura, para só depois chegar à filosofia e,
mais recentemente, à ciência social, ao Direito,
a economia e à política.

O desconstrutivismo americano desenvolveu-
se mais na área literária do que na filosófica.
Vários foram os teóricos e críticos literários
atentos à proposta de Derrida. Podemos
destacar entre eles Roland Barthes, com “O
Prazer do Texto”, Julia Kristeva e todo o grupo
da “Tel Quel” (Perrone-Moisés, 1995, p. 5-6).

O encontro de Derrida com os americanos
se dá no contexto do New Criticism. Para os
“Novos Críticos”, cada poema é um objeto
“orgânico” que se volta sobre si mesmo e é
construído de forma a reconciliar características
opostas. Nas universidades, o New Criticism vai
se ver porém, na interpretação de Netrovvski
(1995, p. 5-7), “incapaz de acomodar outra
idéia de literatura que coloque em cheque a
noção de um significado último das obras e não
se satisfaça com uma leitura puramente formal
dos textos literários”.

Até o começo dos anos 90, conceitos como
o de desconstrução e logocentrismo eram
adotados na Universidade de Yale para criticar
a tradição filosófica européia, o “logocentrismo
ocidental”. As idéias de verdade e razão seriam
estratégias de uma civilização repressiva,
etnocêntrica e antifeminina.

Uma outra grande contribuição de Derrida
e dos desconstrucionistas foi de privilegiar as
formas não-canônicas da literatura, como a
paródia e o pastiche, por exemplo, ou de
divulgar as expressões de literaturas
marginalizadas por situação geográfica ou
opressão ideológica. A desconstrução abriu
caminho para estudos de literaturas emergentes
ou de grupos minoritários, e resultou no êxito
atual de cultural studies e na contestação do
cânone ocidental. A proposta anárquica (que
representa a oposição à dominação) resultou
também na criação de novas disciplinas
institucionais que privilegiaram os estudos de e

sobre feminismo, negros, gays e chicanos (Freire,
1995, p. 5-4).

É impressionante a dimensão institucional
que essas idéias viriam ter em pouco tempo na
sociedade norte-americana e mais tarde em
diversos países. Noções como a de “diferença”
acabariam provocando uma transformação
inigualável na vida social do país expressa sob o
nome de “politicamente correto”. Para quem
analisa essa situação à distância é ela aparece
como excessiva ou afetada para dar-se como
projeto de transformação nacional. Mas o
politicamente correto é a disseminação de um
movimento que tem seu núcleo inicial nas salas
de aula do departamento de leitura comparada
em New Haven, ganhando logo outra
conotação. Estimulados por uma posição de
leitura capaz de resistir à dominação de marcas
sexuais, ideológicas e religiosas, os estudos
filosóficos e de literatura começaram, a partir
de 1985, a migrar para outros campos como as
artes, a sociologia, a história, a ciência política
e, de maneira especial, o direito. Assim,
feministas, historiadores, juristas e outros
intelectuais americanos politicamente engajados
passariam a questionar, entre outras coisas, as
bases filosóficas do sistema legal, as leis.
Percebendo-se a inexistência de um humano
essencial e último e percebendo-se ainda, na
legislação, desvios e interesses sexualmente ou
racialmente determinados, coube partir de um
exame dessas condições e efetivarem-se alterações
cabíveis. Esse é o nascimento de um
comportamento (muito ridicularizado e criticado)
que se denominou “politicamente correto”.

A crítica tem decaído sobre a forma com que
as idéias de Derrida são invertidas
completamente. Mas a influência da
desconstrução, sob vários nomes, no que se
chama de esfera pública é inegável.

1.2.3. “o anti-édipo” de Giles Deleuze e Felix
Guatarri

Deleuze e Guatarri, em 1972, publicam o
“O Anti-Édipo”, obra que traz a noção marxista
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de produção vinculada com a noção de
inconsciente freudiano. Para eles, o inconsciente
deixa de ser o guardião das imagens e emoções
recalcadas para virar “máquina desejante”,
energia produtora de desejos. Sociedade e
indivíduos aparecem, nessa obra, como
máquinas desejantes, cujas energias
domesticadas dirigiam-se para outros fins que
não a liberdade e o prazer. Para o indivíduo
chegar a ser sujeito, ter uma identidade, ele passa
necessariamente pelo Complexo de Édipo. Se a
criança supera essa fase, entre os 3 e 4 anos, a
educação terá sucesso em programar sua
identidade: o sujeito será um cidadão “normal”,
dentro dos padrões de sua programação. Se a
criança não supera essa fase, se rejeita a
programação social, tem-se o esquizofrênico,
que é o sujeito não programado e que usa suas
energias como lhe convém. Não come, ou come
quando quer; respeita ou não respeita horários
ao seu bel prazer. Mas ele não é o psicótico que
está fora da realidade. Liberado em seu desejo,
deixando suas energias fluírem e se conectarem
com outras máquinas desejantes, o
esquizofrênico é o modelo que desmonta a
programação capitalista na fábrica, nos serviços,
por exemplo, ao liberar os seus fluxos de energia.
Para derrotar o sistema e liberar o desejo em
sua plenitude, Deleuze e Guatarri promovem o
“Anti-Édipo” (o esquizofrênico), representado
pela “máquina desejante” (cuja produção
encontra-se desvirtuada) que o complexo de
Édipo, lido dentro da estrutura familiar, não
programou. Como as “Enormes Máquinas”
(Sindicatos, Estados, Empresas) têm energias
que seguem programações repressivas, a
liberação possível se faz pela “Revolução
Molecular”, que fragmenta o sistema,
“desconstrói” os grandes “Organismos” nas salas
de aula, em casa, no hospício, no Banco, no
trânsito, na praça, enfim, nas menores
moléculas do sistema. A revolução deve vir pela
anarquia, deve vir do “despaçamento” que evita
as unidades maiores, as normas, os centros de
comando. Disto conclui-se que a revolução
molecular se dá pelas manifestações menores,
como por exemplo, o feminismo, a utilização

de drogas, a antieducação, a antipsiquiatria, o
trabalho improdutivo, etc..

1.3. A CORRENTE PÓS-MODERNA

Essencialmente derivada do estruturalismo,
a tendência pós-moderna não se concentra no
sujeito autônomo, mas num homem
enfraquecido, ainda que, segundo alguns
autores, passível de identidade. Conforme Freire
(1995), a teorização da pós-modernidade
também deve muito à desconstrução.

Pode-se dividir a corrente pós-moderna em
duas vertentes claramente reconhecidas.
Existem os entusiastas das novas tecnologias de
comunicação e informação, dos computadores,
da inteligência artificial e que são geralmente
identificados na tendência pós-moderna norte-
americana. Existem ainda os críticos da
supremacia técnica e que, em geral, são
identificados na vertente pós-moderna européia.

A corrente pós-moderna acredita num “novo
homem” integrado à máquina, cuja sociedade
se constitui marcadamente pelo investimento
no superficial, na crença do imprevisível, do
indeterminado. Em tal sociedade, instala-se a
perda das referências clássicas da modernidade
na filosofia, na arte, na política, na história e
nas ciências humanas, permanecendo uma
precedência da técnica, um uso instrumental
da ciência, um domínio amplo dos meios de
comunicação que passam a recontar e a re-
ordenar a história, a política e a cultura. O
sujeito habitante desse mundo se encontra num
estado fractalizado, sendo o seu comportamento
cínico, indiferente e autocentrado.

É um trabalho difícil aglomerar as diferentes
propostas num terceiro paradigma chamado
pós-moderno, pois sua diversidade de produção
é ampla, seguindo caminhos bem variados.
Sabendo disso, foi utilizada tal divisão apenas
para ilustrar rapidamente parte de idéias iniciais
de seus propositores com o intuito de demarcar
uma outra e mais recente fronteira intelectual
de nossos dias. É preciso lembrar que muito
embora neste trabalho se faça uma redução do
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pensamento de vários autores, tem-se a
consciência de que as idéias referendadas estão
além do que aqui vem sendo exposto.

Jean Baudrillard propõe a ressurreição do
princípio do Mal. A concepção aqui tem caráter
difuso e destituído de conotação negativo-moral
que normalmente lhe é atribuída. Para
Baudrillard, a ordem existe para ser
desobedecida, por isso ele acredita no gênio
maligno das massas, dos objetos e da paixão.
Para ele, qualquer estrutura que expulse, recuse
ou reprima a natureza da negatividade nela
própria existente, corre o risco de reversão total.
Não se deve, portanto, ignorar o mal que está
em todas as manifestações (Baudrillard, 1979).

Um bom exemplo de seus argumentos
encontra-se na sua idéia de sedução. Esta,
investe contra o terror e a violência da
interpretação, que marcam não somente o
princípio das manifestações teórico-filosóficas
do Iluminismo mas, em particular, a psicanálise
e as ciências sociais contemporâneas. Como
oposição, a estratégia da sedução aponta para o
domínio das aparências onde não há o campo
da profundidade, não há o jogo entre uma
aparência falsa e enganosa e uma essência que
estaria em seu fundo, obscura, desconhecida.
No domínio das aparências não existe a
estratégia do desvelamento. É, pois, na aparência
que as coisas se dão e nela estão contidas as leis
dos fatos. Neste ponto, principia-se o espaço
dos jogos, das cartadas, da paixão pelo desvio.

Baudrillard, assume a estratégia da sedução
como sendo um procedimento que procura
destituir a validade de tentativas de homens,
classes, nações e agrupamentos, de controlar e
administrar os setores da vida, de tentar
subordiná-los a visões de mundo. Em suma, a
estratégia da sedução não permite a razão
sobrepor-se aos fatos, legitimando-os ou não
conforme seus princípios. Para Baudrillard, os
fatos em si ocorrem independentemente dos
desejos dos homens, tendo sua própria dinâmica
e sendo incontroláveis. Não se subordinando
às aspirações controladoras da razão e rindo-se
das investidas racionalmente dominadoras, os
fatos exprimem as reações das massas, dos

objetos e das paixões (Baudrillard, 1981). As
primeiras, por sua vez, realizam de forma mais
ou menos espontânea, sem direção ou
programação externa, um humor silencioso,
ludibriando as estatísticas, não desejando ou
delegando o exercício do poder, exercendo uma
soberania passiva, opaca. Apesar dos políticos, dos
meios de comunicação, dos estudos “científicos”
de seu comportamento, as massas se mantêm não
captáveis, não programáveis, imprevisíveis e por
isso, soberanas (Baudrillard, 1985).

Também, o objeto que os homens tentam
apropriar e submeter às suas leis exerce, segundo
Baudrillard, uma estratégia irônica e se
comporta de forma independente no que diz
respeito ao que lhe queiram impor. Este reage,
rebela-se, nega o homem e afirma-se enquanto
autonomia cínica aos investimentos do
aprisionamento e da domesticação. O saber
científico passa, portanto, pela idéia de uma
construção fictícia e o que reveste seu objeto é
aquilo que o homem lá quer ver. Imune a isso,
o objeto trapaceia, vinga-se, “faz o jogo” do
pesquisador, impondo no silêncio de sua
superioridade, a sua vontade.

Jean-François Lyotard foi quem primeiro
sintetizou e difundiu a “condição pós-moderna”.
Ele retoma na obra seguinte, “L’Inhumain”
(Lyotard, 1986), os destinos da modernidade.
Se a pós-modernidade produziria o
desmoronamento dos metarrelatos, o fim da
possibilidade de uma ciência legitimada por um
discurso filosófico e político maior, nesta obra,
caberia ser repensado a partir das condições da
própria modernidade. Assim, Lyotard propõe
a re-escrita das características reivindicadas pela
modernidade a partir do não rompimento, já
que a pós-modernidade é “fruto tardio” da
modernidade. Nessa reescrita, exclui-se a
pretensão de basear a legitimidade da ciência e
da técnica no projeto de emancipação da
humanidade. Para ele, há uma continuidade
possível da modernidade através da
“perlaboração” que é um trabalho sem fim e
sem vontade, cuja direção não se dá por um
conceito de “meta”; não obstante, sua
perlaboração não deixa de ter finalidade
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(Lyotard, 1986, p. 33). Lyotard se coloca contra
a posição de Gianni Vattimo (1989), que
fundamenta a pós-modernidade dentro da
postura nietzchiana, genuinamente como a
como superação da modernidade.

O projeto moderno, conforme entende
Lyotard, diferentemente do mito, não funda sua
legitimidade no passado, mas no futuro. Assim,
não se trata de projetar a emancipação humana,
mas de projetar o futuro como tal. Para isso,
Lyotard estabelece uma recusa às propostas
finalistas e humanistas que estavam embutidas
no conceito de modernidade. Ele acredita que
não há mais uma utopia a se atingir mas, mesmo
assim, há um trabalho a ser realizado com vistas
a um futuro e, assim, o apoio no passado
desaparece como uma força sustentadora do
pensamento de outras épocas. A noção de
projeto, associada a um fim histórico
determinado, é deixada de lado em defesa de
uma noção de “programação”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em Geografia, muitas vezes nos sentimos
compelidos a utilizar como parâmetro
determinadas análises sem que tenhamos, na
maior parte das vezes, idéia de como nasceram,
sob quais circunstâncias foram geradas e a quais
nomes principalmente se ligam. Esse trabalho
resume-se numa tentativa de sistematizar
tendências do pensamento contemporâneo
nascidas de problemas postos na área das
humanidades e que de certa maneira vêm sendo
direta ou indiretamente apropriadas, utilizadas
e adaptadas para a ciência geográfica. Pode-se
citar como exemplo, as referências que se tem
feito a estudos sobre o imaginário, sobre a idéia
de cotidiano, sobre os elementos simbólicos, os
signos e seus derivativos, ou mesmo a referência
às teorias pós-modernas. O interessante é que
adeptos de contra-correntes cada vez mais se
incorporam às vertentes aqui mencionadas. É
por isso que achamos importante considerar
pontos que levem à reflexão do significado dessa
adesão e do sentido que as contribuições nessa
área têm para o avanço da Geografia.

Em primeiro lugar, dentro da preocupação
epistemológica, poderemos nos remeter ao
seguinte questionamento: é possível pensar a
Geografia a partir da crítica contemporânea que
põe em evidência a Razão, o Sujeito o Discurso
e a Modernidade? Se a resposta a tal questão
for afirmativa, então é preciso que busquemos
uma justificativa para a aceitação da crítica, já
que a crise eminentemente anunciada pelo
pensamento social contemporâneo
aparentemente não nos parece afetar. Mas é
inconcebível que se aceite a inconsistência da
influência de tais concepções, desde que a
ciência geográfica seja colocada como um
campo do saber humano, ou seja, uma ciência
humana. Devemos, portanto, nos indagar as
bases em se manifesta tal crise em nossa ciência?
Ou será que simplesmente incorporamos novas
teorias somente por que são novas e não pela
quase exclusiva necessidade de respostas mais
adequadas aos problemas que nos desafiam?

Supondo que se encontre justificativa para a
aceitação da crítica contemporânea no discurso
que expõe os entraves erguidos à apreensão e
continuidade do conhecimento geográfico dada
pelas condições atuais do mundo moderno e
que demonstram a necessidade da construção
de novas bases para o desenvolvimento da
ciência geográfica, resta ainda a tarefa de
determinar tais bases. Se adotarmos a crítica ao
racionalismo, por exemplo, identificando e
refutando estruturalmente suas construções, o
que devemos por no lugar para substituí-las?
As teorias freudianas/lacanianas? As teorias
nietzchianas/derrideanas? Ainda, como ler tais
conteúdos voltando-os para a análise geográfica,
ou melhor dizendo, para a análise espacial?
Talvez devêssemos começar por perguntar:  –
em que consistem nossas teorias?

Esperamos ter contribuído para estimular
reflexões sobre as temáticas contemporâneas e
de pôr em evidência os debates que estão em
torno delas, os diferentes momentos e os
fundamentos que deram origem às teorias
sociais contemporâneas, indicando aspectos
relativos às fronteiras e aos limites para a sua
utilização, ou mesmo favorecendo o
conhecimento sobre o seu nascimento.
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Attempt of Organization of Tendencies
of the Contemporary Social Thought Looking for your Reflection
in the Area of the Geographical Knowledge

ABSTRACT
In that text we tried to identify the tendencies of the contemporary thought, three that we considered of significant
production for the humanities highlighting. We understood that a tendency was formed goes other, only that today it is
difficult to establish the distinction limits among them. They are the currents: historical-humanistic, structuralistic and
post-modern.
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Na primeira abordagem o camponês é
caracterizado pela capacidade de  produzir
contando com a força de trabalho familiar.
Buscamos explicações acerca do camponês,
através do pensamento de Chayanov (1974),
Shanin (1980) e Tavares dos Santos (1984).

Na obra de Chayanov, encontramos a teoria
do balanço trabalho-consumo e dentro desta
análise o autor apresenta elementos que
caracterizam a estrutura interna da classe
camponesa; o camponês é aquele que produz
de acordo com as necessidades da família.
Constatamos nas análises de Chayanov que,
somente a separação do camponês de seus meios
de produção pode levá-los à proletarização,
como podemos verificar  também em Martins

O trabalhador só pode se converter em empregado,
em assalariado, quando é expropriado, quando
deixa de ter  a propriedade dos instrumentos de
trabalho. Não ser proprietário da terra, das
ferramentas, das sementes, dos adubos, é condição
básica para que o agricultor se converta em
empregado. (Martins, 1983, p. 141)

Em Shanin, o camponês aparece de modo
diferenciado em determinada época e sociedade

INTRODUÇÃO

O assentamento Serraria, localiza-se no
Terceiro Planalto Paranaense, na região Norte
do Paraná, a 23º47’00” latitude S e a 51º03’00”
longitude WGr (long. aproximada).  Antes de
apresentar  os resultados conseguidos junto aos
assentados, julgamos necessário explanar
sucintamente os pressupostos teóricos relativos
à questão agrária, cuja riqueza de análises
puderam  aclarar as reflexões sobre os números
obtidos em campo.

No campo teórico sobre a questão agrária
duas são as abordagens mais persistentes. Uma
primeira leva em conta a permanência do
camponês na estrutura capitalista. Esta corrente
entende as relações de produção não-capitalistas
como sendo criadas pelo próprio processo
desigual e contraditório do modo de produção.
Assim, o campesinato subsiste, pois é a própria
recriação do capitalismo. A segunda abordagem
afirma que a evolução do capitalismo levaria à
expansão do trabalho assalariado no campo pois,
os mercados seriam responsáveis pelo
desaparecimento da agricultura camponesa.

Algumas Reflexões Sobre a Organização Espacial do
Assentamento Serraria/ Tamarana- PR

Jeani Delgado Paschoal Moura ·

RESUMO
Apresentamos neste artigo nossas reflexões referentes ao conjunto de informações obtidas no trabalho de campo, realizado
em uma área de assentamento rural, onde o processo produtivo se mantém às custas do pequeno produtor que, cada vez
mais é espoliado pelo capital, mantendo a sua produção apenas em níveis de subsistência, salvo algumas exceções.

PALAVRAS-CHAVE: questão agrária, camponês, assentamento, pequena produção, capital.
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pois é fruto de um processo social e histórico; este
autor trabalha com algumas características básicas
do campesinato: o trabalho familiar, o controle dos
meios de produção, a economia de subsistência e
qualificação ocupacional multidimensional
(agricultura/artesanato/comércio).

Em Tavares dos Santos, o camponês á
analisado a partir de sua subordinação ao capital.
Ele analisa os diversos elementos que
caracterizam a produção camponesa como: a
força de trabalho familiar, as práticas de ajuda
mútua, o trabalho acessório, a força de trabalho
assalariado, a socialização, a propriedade da terra
e dos meios de produção, a jornada de trabalho
e a reprodução simples da produção camponesa.

Na  segunda  abordagem  temos  aqueles
que viam  na  modernização  do campo  o
desaparecimento da agricultura camponesa  e
familiar. Nesta perspectiva o camponês passa  a
ser um entrave para o desenvolvimento do
capitalismo  no campo. Segundo Kautsky,
ocorreria  uma absorção dos  “pequenos”  pelos
“grandes”, portanto,  uma  desestruturação  do
trabalho  familiar  pois

(...) a grande e a pequena empresa não se excluem
na agricultura: elas se apoiam mutuamente, como
o capitalista e os proletários. O pequeno camponês,
apenas, toma então, cada vez mais, o caráter de
proletário. (Kautsky, 1980, p.186)

Nas análises de Lênin, vemos a distinção
entre os camponeses ricos e pobres. O primeiro
grupo integra-se ao mercado através de sua
capitalização e o segundo com a proletarização,
ou seja

a transformação do campesinato em proletariado
rural cria um mercado principalmente para os
artigos de consumo, e sua transformação em
burguesia rural cria-o principalmente para os
meios de produção. Noutros termos: nos grupos
inferiores do campesinato, verifica-se a conversão
da força de trabalho em mercadoria e, nos grupos
superiores, a conversão dos meios de produção em
capital. (Lênin, 1986, p.108)

A classe camponesa para Lênin constituía-
se em empecilho  ao desenvolvimento social na

agricultura, por isso o camponês, em sua
maioria destinava-se a proletarização,  pois “(...)
para completar sua produção necessária desfalcada
pela usura do latifundiário, o camponês recorre
(...) ao mercado, vendendo sua força-de-trabalho..”
(Lênin, 1986, p.24)

A proletarização ocorreria com a espoliação
da terra e venda da força-de-trabalho em
determinadas épocas do ano, como forma de
complementar a renda familiar.  Por outro lado,
a situação de melhoria atingiria uma pequena
parte do campesinato. Assim, no capitalismo,
o pequeno produtor se transformaria em
produtor de mercadorias

Mesmo quando este não explora o trabalho
assalariado, esta mudança é suficiente para fazer
dele um antagonista do proletariado, para
transformá-lo num pequeno burguês. Ele vende
seus produtos enquanto o proletariado vende sua
força de trabalho. (Lênin, 1986, p.92)

Ao resgatarmos as idéias desses estudiosos,
devemos considerar que o camponês foi
caracterizado em determinada época e
sociedade que difere daquela que pretendemos
analisar nas linhas que se seguem. Pois,
conforme a definição de Martins, temos na
realidade brasileira: um camponês que quer entrar
na terra, que, ao ser expulso, com freqüência
retorna à terra, mesmo que seja terra distante
daquela de onde saiu. (Martins, 1983, p.16)

Esta classe adapta-se às condições impostas
pela relação capitalista  (desigual e contraditória)
pois, dependendo da situação do mercado,
apresenta diferenciações internas, como alguns
camponeses que se transformam em pequenos
capitalistas, pela forma como exploram o
trabalho alheio, ou aqueles que, separando-se
dos meios de produção transformam-se em
proletários, vendendo a única coisa que sobrou
– a sua força de trabalho.

Mas, estes últimos podem negar esta
condição de “expropriados” e na luta pela terra,
voltar para a terra. Atualmente esses
trabalhadores buscam reformas para
sobreviverem no sistema capitalista possuem,
portanto, uma visão “reformista” e de maneira
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alguma “revolucionária”. Além da terra, eles
procuram uma organização política e
econômica, como nos confirma Martins

Os pequenos proprietários têm procurado
organizar-se em cooperativas e sindicatos, e têm
desenvolvido sua luta em torno da questão dos
preços agrícolas, dos juros bancários, etc., como
forma de preservar a propriedade familiar.
(Martins, 1983, p.144)

 O assentamento é visto como um espaço
de luta, pois é o lugar onde se  desenvolvem
relações sociais, expressando resistência  ao
criarem novas estratégias para garantir  a
sobrevivência. Por expressarem o interesse de
uma classe é que os assentamentos passam a ser
o nosso objeto de interesse, pois permitem o
acesso a terra (através da luta), e expressam a
organização do espaço econômico, sócio-
cultural e político. Entendemos que o
assentamento está para a pequena produção
familiar, assim como, o assentado está para o
pequeno produtor rural  pois com a criação do
assentamento há a volta do trabalhador rural
ao processo produtivo

A questão de como o camponês concebe e utiliza
a terra – embora não possa ser isolada de outros
aspectos que definem cada contexto particular de
existência da pequena agricultura – é sem dúvida
uma referência muito importante para a análise
das especificidades da produção familiar rural e
para o debate sobre os seus modos de inserção na
sociedade mais ampla. (Musumeci, 1988, p.27)

Estes trabalhadores através de diferentes
estratégias, como a ocupação, vão legitimar a
terra de trabalho. Ocupam a terra e após serem
desapropriadas entram com o objetivo de
explorá-la com a família. Assim, consideramos
como unidade produtiva familiar aquela   onde
o produtor produz com base no trabalho
familiar e unidade produtiva capitalista aquela
em que o produtor explora o trabalho alheio,
auferindo o lucro. À seguir, passaremos a
apresentação e análise dos dados obtidos  in loco.

1. PROCESSO DE FORMAÇÃO DO
ASSENTAMENTO

Para melhor caracterizar as famílias que
vivem no assentamento Serraria, partimos da
identificação do local da última moradia e do
tipo de trabalho que exerciam anteriormente.

O levantamento sobre o local da última
moradia indicou que 57,9% das famílias
entrevistadas são procedentes do município de
Londrina e que 15,9% já viviam em Tamarana
(na época, Distrito-administrativo de
Londrina), o restante das famílias (26,3%) são
procedentes de outros municípios do Paraná
como Ortigueira, Mauá da Serra (Norte do
Paraná) e Assis Chateaubriand (Região
Sudoeste/Oeste). Podemos verificar que todas
as famílias são provenientes do Estado do
Paraná, de cidades que se localizam na
Microrregião de Londrina ou nas proximidades.

Quanto ao tipo de trabalho que
desenvolviam na última moradia, uma parcela
dessas famílias eram arrendatários (31,6%),
outras trabalhavam como empregados da
fazenda (26,3%), alguns nos relataram que eram
acostumados a trabalhar como bóia-frias
(21,1%), enquanto outros eram porcenteiros
(10,5%). Encontramos casos de famílias
(10,5%) que eram proprietários antes de morar
no assentamento.

Como vemos, estas famílias caracterizam-se,
a grosso modo, pelo apego que tinham com a
terra pois, todas apresentaram experiências no
trabalho agrícola, principalmente, em lavouras
anuais. Observamos que possuem vivência na
zona rural mas não, em administração. A parte
administrativa passa a representar um papel
importante na vida dos assentados pois, com a
aquisição de terras, esses trabalhadores passam
a ter mais “autonomia” no trabalho, no processo
produtivo e na comercialização da produção.

Pela própria conjuntura e fragilidade de
nosso sistema, estas famílias (52,6%) acabaram
perdendo a terra e por não querer proletarizar-
se (transformando-se em trabalhadores
temporários e em alguns casos até permanentes),
uniram-se a outras famílias com o objetivo de



66 Geografia, Londrina, v. 10, n. 1, p. 63-78, jan./jun. 2001

obter a terra. Aqueles que se encontravam na
condição de proletários (empregados e bóias-
frias/47,4%) também ficaram sem trabalho e
foram obrigados a sair de onde moravam, em
busca de um outro meio de sobrevivência. Com
objetivos comuns, essas famílias tomaram
conhecimento da possibilidade de obter terra,
não a terra de negócio e, sim, a terra de trabalho1.

Conscientes de sua “expropriação” e através
de vários meios de informação (televisão, MST,
amigos e outros) as famílias tomaram
conhecimento das áreas improdutivas na região
de Tamarana e comungando o mesmo ideal – o
de conseguir um pedaço de terra para morar e
cultivar – resolveram participar de movimentos
de luta pela terra. Tal condição (“excluídos”) os
leva à participação ativa nos movimentos, os
quais  são responsáveis pela formação de
acampamentos, importante “escola” na
formação de indivíduos politicamente
conscientes. Esta consciência política é muito
importante porque além da conquista da terra,
capacita-os para a luta por benefícios junto aos
órgãos públicos para melhoria nas condições de
trabalho e produção dentro dos assentamentos.

A luta pela terra é uma forma de negar as
regras impostas pelo sistema capitalista pois,
mesmo que haja indenizações aos antigos
proprietários dos latifúndios, a desapropriação
e a posse da terra ocorrem não pelo seu
pagamento, mas sim por meio da luta pela terra.

 Da primeira reunião entre os sem-terras (set/
1989) à desapropriação da Fazenda Serraria
(agosto/1990) transcorreu praticamente um
ano. Esta demora nas negociações comprova o
desinteresse do Estado pelos sem-terras  e pela
implantação do assentamento.

O INCRA indicou a área para
desapropriação amigável, negociando as terras
da família de Moacir  Viana, pagando os 384,3
hectares, com títulos2. Para determinar a área
de terra destinada a cada família, o INCRA
levou em conta o tamanho destas e as condições
naturais do terreno. Quanto aos critérios para
estipular o tamanho das famílias, calculou-se a
força de trabalho familiar disponível3, pois a
presença ou ausência desta mão-de-obra é que

determinará o tamanho das unidades
produtivas, as quais visam não somente a
“sobrevivência” da família mas, um nível de vida
adequado com possibilidades de ascensão social.

Estipulado o tamanho das famílias, fez-se o
agrupamento considerando apenas dois grupos:
famílias grandes (seis componentes em média) e
famílias pequenas (três componentes em média).

Quando as famílias sem-terra ocuparam a
fazenda, havia muita capoeira4 o que mostrava
claramente o seu abandono. Derrubaram o
mato com suas enxadas para, então, construir
seus barracos. Pela situação em que as famílias
ocuparam a fazenda, evidencia-se que não
possuíam maquinários, equipamentos ou
qualquer outro tipo de estrutura para iniciarem
a produção. Assim, foram vencendo as primeiras
dificuldades contando com o auxílio da Igreja
Católica (Pastoral da Terra)  que   doou  calcário
para  corrigir   a  acidez  do  solo;  com  a EMATER
que forneceu auxílio dos técnicos, além dos
recursos financeiros para compra de sementes e
defensivos agrícolas, financiados pelo INCRA.

Na condição de “assentadas”,  as famílias
foram organizadas em uma associação informal
que promovia reuniões mensalmente, para
discutir problemas e solucioná-los na medida
do possível. Os  assentados se dividiam em três
grupos: o Grupo dos 9, o Grupo dos 11 e o
Grupo dos 16 (formado pelos excedentes).
Assim tínhamos no total 20 famílias assentadas,
16 excedentes, sem contar com aqueles que
estavam na condição de agregados5. Segundo
um morador do assentamento, essa divisão
ocorreu porque no começo, algumas famílias
queriam comprar um trator e usar em conjunto
e outras não aceitaram, por isso resolveram
dividir-se. A associação do assentamento passou
a chamar-se Grupo dos Onze e Grupo dos
Nove; atualmente, não existem mais esses
grupos e, sim, uma única Associação.

O presidente da Associação de Moradores
do Serraria, quando da realização do trabalho
empírico, relatou sobre a importância da
associação para fortalecer o grupo dos assentados
na busca de benefícios  para  o  assentamento,
melhorando as condições de vida de todos os
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moradores.  Mas, na visão de alguns moradores
a associação não funciona devido ao caráter
individualista dos assentados, os quais estão
pouco preocupados com o coletivo. A nosso ver,
as famílias não estão conscientizadas da função
da associação; neste caso, deveria ocorrer uma
maior orientação e integração das famílias,
promovendo uma associação mais atuante
interna e externamente.

2. PERFIL DOS MORADORES

Para melhor conhecer os moradores,
buscamos identificar o local de origem dos
entrevistados, o tempo de moradia no
assentamento, idade e o grau de instrução dos
membros da família. Através dessas informações
pretendemos chegar a um traço comum, respeitando
contudo, a heterogeneidade do grupo.

O levantamento sobre o local de origem dos
entrevistados indicou que uma parcela considerável
de trabalhadores é originário do Estado do Paraná
(93,7%)6 mas, encontramos uma pequena
incidência de paulistas (2,7%), catarinenses (0,9%),
baianos (0,9%) e mineiros (1,8%).

Nestes dados podemos perceber um traço
de resistência, pois é expressivo o percentual de
entrevistados nascidos em nosso Estado,
demonstrando que no processo migratório, não
migraram para outras regiões do país como
alternativa para sair da condição de exploração
em que viviam. Permaneceram no Paraná e,
hoje, através da conquista de um “pedaço” de
terra  procuram sobreviver como pequeno
produtor rural.

No que se refere ao tempo de moradia no
assentamento, 63,1% das famílias vivem no
assentamento desde a sua formação; 15,8% das
famílias vivem no assentamento entre 5 e 8 anos
e outros 15,8% estão no local entre 1 a 4 anos e
uma família vive no assentamento há menos de
1 ano (5,3%).

Esses dados mostram que ocorreu a venda
ou troca7 de alguns lotes no assentamento. Isto
se deve a problemas econômicos ligado à falta
de assistência técnica, ausência de capital para
investimentos e custeio das lavouras; sem contar
com a  dificuldade de sobrevivência de certas
famílias em lotes de dimensões reduzidas e o baixo
grau de organização dos assentados que possuem
pouca credibilidade junto aos órgãos públicos.

A faixa etária dos componentes de família é
um ponto significativo, pois interfere no
desenvolvimento das atividades no
assentamento, onde a família conta com a força
de trabalho familiar para a produção. Há um
grande contingente de população jovem e um
número reduzido de população idosa no
assentamento. O número de crianças é
expressivo, se considerarmos como criança, os
componentes de faixa etária abaixo de 14 anos.
A criança, no assentamento, tem um papel
importante pois auxilia os pais e irmãos mais
velhos no desenvolvimento de tarefas mais
simples e com isso, vão adquirindo
conhecimento e “gosto” pelo trabalho agrícola.
Ademais, no meio rural não existe adolescência
pois, de crianças passam diretamente à condição
de adultos (Tavares dos Santos, 1984).

À medida que os filhos vão crescendo,
exercem o papel de força de trabalho num
período não muito longo pois, geralmente o
número de membros da família é muito maior
do que a capacidade que o lote possui para
mantê-los. Assim, ao atingir “vinte e poucos
anos” há a tendência a abandonar o lote e
proletarizar-se pois, buscam no meio urbano a
condição de sobrevivência.

Enfocamos, a seguir, o nível de instrução
formal de cada membro da família. Para melhor
ilustrar os dados dividimos a Tabela 1 em dois
grupos: estudantes e não-estudantes.
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Vemos que o nível de instrução formal dos
assentados é baixo, já que 45,7% não
freqüentam escolas e, destes, 19% não são
alfabetizados8, desconsiderando, é claro, aqueles
que não estão em idade escolar.

Em relação àqueles que freqüentam escolas,
constatamos que, o  ensino de 1ª. a 4ª. séries é
ministrado no  próprio assentamento, com uma
turma no sistema multiseriado9, totalizando 18
estudantes. A escola funciona no armazém da
antiga fazenda Serraria, local improvisado no
período de implantação do assentamento, o qual
permanece até os dias atuais. A professora mora
no assentamento, não possui o Curso de
Magistério  mas, está cursando o 2.º Ano do
Ensino Médio, em Tamarana. No ensino de 5ª.
a 8ª. Séries, temos 14 estudantes, no Ensino
Médio 13, e no Supletivo 4 estudantes, estes
últimos voltaram a estudar depois de muitos anos
fora da escola. O ensino a partir da 5.ª série realiza-
se na Sede do município de Tamarana.

A escola é muito importante na vida dos
assentados pois, os mesmos compreendem que
a vida é “mais difícil” sem o estudo. Nos diálogos
com os pais constatamos que gostariam de ver
seus filhos concluindo um curso do ensino
superior. Vemos que a importância da Educação
está diretamente relacionada à preocupação dos
pais quanto à falta de capacidade de reprodução
de novas famílias no assentamento pois, os lotes

não são suficientes para suprir as necessidades
de uma nova família que pode originar-se a
partir do casamento de um dos filhos. Por isso,
vêem no estudo, a possibilidade dos   filhos
partirem para  os  centros  urbanos  na  condição
de  mão-de-obra “qualificada”.

Mas, apesar desta problemática e na
impossibilidade da partida do filho, os pais
acabam acolhendo as novas famílias formadas,
pois encontramos em três unidades produtivas,
famílias agregadas10, ou seja, o filho recém-casado,
com casa construída no mesmo lote do pai.

A concepção do trabalhador rural não
mudou apenas no que se refere à educação
formal dos filhos, mas também ao tamanho da
família pois, a média de filhos por  casal no
assentamento é de 3,7 fato que demonstra a
mudança cultural ocorrida não só nas cidades
como também no meio rural. Antigamente, as
famílias eram numerosas, o que representava mais
braços para a lavoura; atualmente por razões de
ordem econômicas e sociais, a situação é inversa.

3. RELAÇÕES DE TRABALHO

Os assentados produzem com a força de
trabalho familiar. Esta relação de trabalho  vai
depender do tamanho e da composição da
família (sexo, idade) pois, ao verificarmos a

Tabela 1 – Grau de Instrução dos Assentados.

Fonte: pesquisa “in loco”, 1998, atualizado em 2000.
Organizadora: Jeani D. P. Moura.

Escolaridade/ Não-estudantes N.º de pessoas %
Ensino Fund. (1.ª/4.ªséries) 26 22,4
Ensino Fund. (5.ª/8.ªséries) 05   4,3
Não-alfabetizadas 22 19,0
Abaixo da idade escolar 14 12,1
Subtotal 67 57,8

Escolaridade/ Estudantes N.º de pessoas %
Ensino Fund. (1.ª/4.ª séries) 18 15,5
Ensino Fund. (5.ª/8.ªséries) 14 12,1
Ensino Médio 13 11,2
Supletivo 4  3,4
Subtotal 49 42,2
Total Geral 116 100,0
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participação da família nas atividades das
unidades produtivas, percebemos que em
algumas somente os pais trabalham porque os
filhos são muito pequenos. Em outras, todos
trabalham pois, os filhos já estão em idade de
trabalhar. Encontramos também famílias em
que os pais e os filhos maiores trabalham em
atividades “mais pesadas” enquanto os filhos
menores exercem atividades mais simples.

Em relação a faixa etária das crianças,
algumas famílias consideram 14 anos a melhor
idade para começar a trabalhar. Encontramos
famílias  em que as crianças auxiliam em tarefas
domésticas mais simples ou até na lavoura muito
antes dos 14 anos (...) os ‘ mais pequenos’
atrapalham um pouco mas, depois de 6 ou 7 anos
já ajudam a varrer o terreiro, levar o café na roça11.

Ainda, sobre o trabalho do menor,
procuramos saber se há a interferência da escola
no trabalho dessas crianças. Percebemos que,
em alguns casos, a escola atrapalha um pouco,
principalmente, na época da safra. Mas, as
crianças estudantes trabalham no período
oposto ao escolar, conciliando assim o estudo
com o trabalho.

Sentimos que as famílias respeitam a
capacidade de trabalho de cada membro da
família pois, cada um contribui de acordo com
suas possibilidades. As crianças trabalham meio
período, já as mulheres contribuem na lavoura
na época da safra e o restante do ano se ocupam
mais com as tarefas domésticas. Desta maneira
observamos uma sintonia entre os membros de
cada unidade, um auxiliando o outro no
processo produtivo.

Apresentamos, a grosso modo, a divisão do
trabalho entre homens, mulheres e crianças, no
assentamento:

– homens: preparam a terra para o plantio,
cuidam da lavoura e do gado;

– mulheres: cuidam do plantio e manutenção
da horta (de subsistência) e dos serviços
domésticos, como a comida, limpeza da casa,
lavagem das roupas, entre outros;

– crianças: alimentação dos animais
(principalmente aves e porcos), limpeza do

quintal, compras no assentamento, recados
quando necessário entre as famílias, entre
outros.

É importante lembrar que, esse processo não
é linear pois, em certos momentos requer grande
força de trabalho (introduzindo toda família no
processo produtivo) e em outros não.

 Nos períodos de entressafra, verifica-se um
excedente de mão-de-obra pois, não há trabalho
para toda a família; assim, a maioria das famílias
têm seus filhos maiores e o cônjuge trabalhando
em outras fazendas12 da região e com isso,
conseguem manter-se nos períodos difíceis no
assentamento, aumentando seus ganhos para
subsistência. Além do trabalho em outras
fazendas detectamos no assentamento outras
atividades realizadas como complemento de
renda, as quais podemos destacar:

– Conserto de panelas e vendas de
“bugigangas” em Tamarana;

– Atividade em estabelecimento comercial (bar
e empório) dentro do assentamento;

–  Atividades de fabricação artesanal como:
compotas de doce de leite, queijo e vassouras;

– Venda e entrega de gás de cozinha a domicílio.

– O trabalho com trator próprio nos lotes
vizinhos, cobrando por dias de serviço;

Esse trabalho complementar que alguns
membros da família realizam é uma maneira
que encontram para equilibrar o excedente da
força-de-trabalho  nas épocas fora de safra mas,
em alguns casos, de atividade complementar
passou a ser  atividade principal, pelo retorno
financeiro auferido ao assentado.

Embora nas unidades a produção seja
realizada, majoritariamente, através do trabalho
familiar, encontramos a prática de
assalariamento permanente em 10,5% destas
unidades, fato que nos permite identificar
transformações nas relações de trabalho. Esses
pequenos produtores, ao manter relações
salariais em suas unidades passam a ser
classificados como (pequenos) capitalistas já que



70 Geografia, Londrina, v. 10, n. 1, p. 63-78, jan./jun. 2001

sua produção se sustenta através da contratação.
Por outro lado, temos as famílias (31,6%) que
encontram na troca de diárias a alternativa para
complementar sua capacidade de trabalho,
assim dinamizam a produção, economizando
os possíveis gastos com mão-de-obra.

A  jornada de trabalho é diferenciada entre
as famílias  devido, principalmente, à posse dos
meios de produção. Atualmente 21,2% das
famílias têm trator próprio, o restante utiliza a
tração animal  e as matracas13 (78,9%) para
realizar o trabalho de preparo do solo e plantio.
Das 78,9% famílias que não possuem   trator
próprio, 31,6%  alugam  o trator   quando
necessário,   pagando em torno de 25 reais a
hora, fato que representa  um problema porque
diminui os ganhos com a produção. Os outros
47,3%, por falta de recursos, tocam a produção
manualmente ou com auxílio de animais, os
quais auxiliam no preparo da terra, além de
transportar pessoas e cargas. Neste caso, os eqüinos
são mais utilizados, já que o uso de bovinos para
tração não ocorre no assentamento.

O ritmo de trabalho é controlado pelos
assentados, assim o tempo destinado ao lazer e
à socialização também são determinados por
eles. A maioria trabalha todos os dias da semana,

exceto aos domingos que, reservam para o lazer.
Percebemos que, o mais importante para os
assentados é a autonomia do trabalho pois, este
é sinônimo de liberdade; liberdade para  dirigir
o ritmo e a intensidade de seu trabalho. Em
entrevista um morador expressou muito bem
esse sentimento: “se eu fosse empregado não podia
estar conversando com a senhora agora...”14.
Admitem a dependência que têm com o
mercado mas, por  outro lado, mostram a
satisfação de estar na condição de proprietários.

4. ASPECTOS PRODUTIVOS

 Apresentamos a dimensão dos lotes por
hectare, com o objetivo de melhor elucidar os
aspectos produtivos desenvolvidos nestas
pequenas unidades produtivas.

Vemos uma grande distinção entre o
tamanho das unidades produtivas, as quais variam
de 12,6 a 22,7 ha (Tabela 2), devido aos critérios
utilizados na demarcação dos lotes, em
concordância com  a força de trabalho das famílias
e as características físico-naturais de cada terreno;
conforme já mencionamos anteriormente.

Tabela 2 – Dimensão dos Lotes.

Fonte: Pesquisa “in loco”, 1998.
Organizadora: Jeani D. P. Moura.

Área da terra ( ha ) Número de lotes Porcentagem (%)
12,6 – 12,7 03 15,0
13,7 – 13,8 02 10,0
14,1 -  14,2 02 10,0
15,2 – 15,6 03 15,0
16,1 – 16,8 02 10,0
18,1 – 18,8 02 10,0
19,0 – 19,9 03 15,0
      20,9 01 5,0
      21,8 01 5,0
      22,7 01 5,0
Total 20 100,0



71Geografia, Londrina, v. 10, n. 1, p. 63-78, jan./jun. 2001

Waibel (1979), ao estudar a colonização do
Sul do Brasil, demonstrou a importância do
tamanho dos lotes para projetos de colonização
pois referiu-se à dimensão, apresentando o
conceito alemão de minimale ackernahrung, ou
seja, o tamanho mínimo  que deve possuir uma
propriedade agropecuária para proporcionar um
sustento digno para o agricultor e sua família.   A
dimensão dos lotes varia de uma região para outra
em função de elementos como fertilidade do solo,
sistemas de cultivo e vias de acesso aos mercados.

Waibel estima que a minimale ackernahrung
deveria ser entre 55 a 65 hectares em terra boa,
e 80 a 105 em terra ruim pois, ao contrário,
ocorre o rápido esgotamento do solo e a falência
do agricultor.

Por entendermos a importância do solo
como fator de influência nas atividades
produtivas, destacamos os tipos de solos
encontrados com predominância  em nossa área
de estudo, com base nos estudos da EMBRAPA
(apud EMATER, 1991):

1) Podzólico Vermelho Amarelo – solos
minerais não hidromórficos, argila de
atividade baixa, com variação distrófica e
álica15. É um solo profundo (1 à 2 metros)
com coloração bastante variável (PVa4). Nas
variedades abruptas a intensidade de
variações de cores ao longo do perfil são
bastantes intensas, passando de uma
coloração clara para avermelhada (PVa5). A
textura varia desde arenosa/média até média/
muito argilosa.

O solo muito arenoso, interfere no manejo
de várias formas pois, armazenam pouca água,
são altamente susceptíveis à erosão e de certa
forma limitam inclusive a mecanização,
dependendo fundamentalmente da classe de
relevo e da ocorrência de umidade. Na área de
abrangência deste tipo de solo predomina o
relevo  ondulado (8 a 15% de declividade) a
medianamente ondulado (15 a 30%).

2) Latossolo Vermelho Escuro –  a área de
ocupação deste tipo de solo não é significativa

no assentamento, abrange apenas dois lotes. É
um solo mineral, muito profundo (varia de 10
a 60 cm), poroso e permeável;  álico, fortemente
ácido, de cor branco avermelhado. São
características marcantes deste solo o baixo teor
de silte e a baixa relação silte/argila. O relevo
predominante é suave ondulado (3 a 8% de
declividade) a ondulado (8 a 15% de declividade).

3) Solos Hidromórficos Generalizados – solos
mal drenados, nos quais as características
zonais determinadas pela ação do clima e
vegetação, não se desenvolvem integralmente
em virtude da restrição imposta pela grande
influência da água no solo, condicionada
sempre pelo relevo e natureza do material
originário. Sob estas condições, forma-se um
solo caracterizado por apresentar cores
neutras nos horizontes superficiais. Apresenta
em alguns casos, acúmulo superficial de matéria
orgânica. Predomina o  relevo suave ondulado
(3 a 8% de declividade).

Vemos que os solos do assentamento
apresentam, a grosso modo, uma acentuada
deficiência de nutrientes, muita acidez e CTC16

elevada. Isto significa que a assistência técnica
e financeira é fundamental no processo de
desenvolvimento das atividades agropecuárias
pois, se não houver um uso racional objetivando
a sua conservação, ocorrerá o rápido
esgotamento como nos lembrou Waibel (1979).

O microclima predominante no
assentamento é o mesotérmico, sem estação
seca, com verões quentes, com média de
temperatura do mês mais quente (fevereiro)
superior a 22º C e do mês mais frio (julho)
inferior a 18ºC, sendo as geadas freqüentes. A
precipitação pluviométrica média anual é de
1.525 mm, com a menor em agosto (75mm) e
a maior em dezembro (200 mm).

As unidades produtivas do assentamento
ocupam uma área total aproximada de  337,6 ha e
os 47,0 ha restantes destinam-se ao centro
comunitário, à reserva florestal, mata ciliar e estradas.

A mata ciliar  localiza-se nas áreas de solos
hidromórficos, no fundo de vale e é formada
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por árvores de baixo valor comercial; representa
parte da  área de preservação permanente do
assentamento. O reflorestamento é
caracterizado pela  formação homogênea de
araucárias e faz parte da reserva legal. Caso haja
a necessidade da derrubada de árvores das
reservas, os assentados precisam pedir licença
para o Instituto Ambiental do Paraná (IAP).
Chamamos de  capoeira fina  a formação
arbustiva, sem valor comercial. As pastagens são
cultivadas e naturais com predominância de
brachiaria, grama mato-grosso e colonião. Outro
elemento importante a ser considerado é a presença
da rede hidrográfica que tem como riacho
principal o Congonhas; a maior parte dos lotes é
beneficiada com esta rede de drenagem.

Passamos agora a analisar as atividades
relacionadas ao uso de lavouras e pastagens no
assentamento. Antes de verificarmos os
principais produtos cultivados, vale resgatar a
experiência das famílias em culturas.
Praticamente todas as famílias têm experiências
no cultivo de arroz, feijão, milho e hortaliças,
desde a implantação do assentamento. No que
se refere a fruticultura,  as famílias, em geral
não possuíam tradição mas, com o auxílio do
técnico têm procurado cultivá-las para
subsistência e com pequena expressão comercial.

O produto mais cultivado no assentamento
é o milho, produto comercializado e utilizado
no próprio lote  para alimentação dos animais.

A opção pelo cultivo do milho ocorre,
principalmente porque é um produto “barato”
para produzir, fácil de manejar e comercializar.

Os demais produtos como o arroz, o feijão,
as hortaliças, a mandioca, a batata são
produzidos mais para o consumo mas, em boas
safras as famílias conseguem vender uma parte
desses produtos para adquirir outros bens de
consumo que não produzem, como é o caso do
óleo, sal, remédios, roupas, sapatos,
eletrodomésticos, entre outros.

Diante da falta de estímulos à agricultura,
causado pelas limitações impostas pela natureza,
pelos altos custos de produção, desgaste físico,
além dos baixos preços do produto final, o
produtor rural  vê na pecuária a possibilidade
de permanecer no meio rural  visto que passa a
ser uma atividade mais atrativa. Depositam
grande “esperança” na pecuária destinada ao
mercado pois, somente com a produção de
subsistência será difícil sobreviver nos lotes. Cientes
desta realidade os produtores criam estratégias no
sentido de diminuir cada vez mais as áreas com
atividades agrícolas, com o intuito de aprimorar a
pecuária tornando-a atividade principal.

A pecuária é desenvolvida no assentamento
em pequena escala. A criação de bovino tem
por finalidade a produção para corte e,
principalmente produção leiteira (Tabela 3). Os
outros animais criados como: aves, suínos e
eqüinos são destinados ao consumo da família
e uma pequena parte, comercializada.

Tabela 3 – Gado Bovino por Unidades Produtivas.

Fonte: Pesquisa “in loco”/ 2000.
Organizadora: Jeani D. P. Moura.

N.º de cabeças N.º de unidades %
1 – 5 6 31,5
6 – 10 4 21,0
11 – 15 4 21,0
16 – 20 2 10,6
21 – 25 1  5,3
26 e mais 2 10,6
Total 19                   100,0
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O interesse demonstrado pela pecuária
leiteira pode ser observado pelo aumento desta
atividade nos dois últimos anos. Em 1998 a
média por unidades produtivas era de 4,5
cabeças. Hoje esta média praticamente triplicou
para 12,6 cabeças por unidade pois a venda do
leite aumentou muito com a instalação da
fábrica de queijos que veremos mais adiante.
Embora seja uma atividade de interesse dos
assentados, a prática da pecuária também
enfrenta dificuldades para desenvolver-se pois,
ainda existem problemas relacionados à falta de
infra-estrutura adequada, instabilidade do
comércio e condições necessárias à produção de
animais a curto prazo, além da falta de
experiência na criação animal comercial.

Resumidamente, podemos agrupar as
atividades agrícolas e a pecuária de acordo com
suas finalidades:

– Agricultura comercial: milho e vassouras;

– Agricultura de subsistência: hortaliças
(alface, almeirão, repolho, salsinha,
cebolinha, entre outros), arroz, feijão,
mandioca e batata;

– Pecuária comercial: bovino para produção
de leite e carne;

– Criação de subsistência: suínos, aves e eqüinos.

Consideramos como agricultura de
subsistência a atividade realizada para fornecer
alimentos para o consumo familiar e para suprir
a necessidade alimentar dos animais, cuja
criação pode ser de subsistência ou comercial.
As criações de subsistência visam a produção
de carne, leite, ovos, banha e força de trabalho
para auxílio nas lavouras e no transporte.

Quanto às atividades de cunho comercial,
na agricultura destacam-se o milho e a produção
de vassouras e na pecuária a criação bovina para
a produção do leite. Claro está que, as famílias
utilizam parte dos produtos destinados ao
comércio  e os de subsistência podem ser
comercializados caso haja excedentes.

Em algumas famílias presenciamos também
uma pequena produção industrial; dado a sua
importância, relatamos os três casos encontrados.

A família de Lindomar Dias, composta por
4 pessoas, mora há  mais ou menos 10 meses
(dados atuais) no assentamento e montaram
uma fábrica de vassouras. Ele produz as
vassouras em 4 alqueires de terra, produção que
lhe garante mercado certo em Curitiba e Santa
Catarina. A mão-de-obra familiar não é
suficiente para trabalhar na lavoura e na fábrica,
por isso ele contrata uma família com 4
componentes para o auxílio na produção. Essa
família mora no mesmo lote e ganha
proporcional à produção de Lindomar.

Em 1998, quando entrevistamos Israel  em
nosso trabalho de campo, encontramos sua
família com bastante planos para o futuro, entre
eles o de montar uma fábrica de queijos. Na
época ele nos relatou que o produto era muito
procurado em Tamarana. Nossa surpresa ao
atualizarmos nossos dados em   2000,   foi
encontrar  esta  família  em   plena  fabricação
de  queijos,   tipo: provolone, parmesão e
mussarela, com uma produção diária de 100
quilos e com o auxílio de um empregado
permanente. Uma outra atividade que
desenvolve é a de prestação de serviços pois,
armazena gás em seu lote, distribuindo à
população do assentamento quando necessário.

Temos ainda o caso da família de Manoel que
estimulados pelo sucesso dos amigos resolveram
fabricar doce de leite em compota, que vendem
nas feiras livres em Tamarana e nas vizinhanças.

Evidencia-se assim que, no assentamento
desenvolvem-se atividades ligadas aos três setores
da economia: 1. Setor primário: agricultura e
pecuária; 2. Setor secundário: indústria (artesanal);
3. Setor terciário: comércio.

O que podemos ainda perceber é que as
atividades presentes no assentamento
possibilitam um maior intercâmbio entre os
moradores pois,

O Hélio e o Ismael e muitas outras famílias criam
vacas leiteiras e fornecem leite para a fábrica de
queijos de Israel que, além da venda de queijos,
facilita a vida de todos, fornecendo o gás de
cozinha. O meu estabelecimento comercial  passou
a ser o ponto de encontro entre os moradores...17



74 Geografia, Londrina, v. 10, n. 1, p. 63-78, jan./jun. 2001

2) PRONAF (Especial) – o produtor com renda
bruta  anual entre R$ 1.500 a R$ 2.000,
poderá financiar R$ 500 a no máximo R$
2.000 (EMATER/Tamarana, 2001).
Esclarecemos ainda, que este financiamento
destina-se aos produtores, cujos
estabelecimentos não ultrapassam a quatro
módulos rurais.

Quanto ao pagamento do empréstimo, o
prazo estipulado é de no máximo um ano, com
4% de “rebate” para  àqueles que conseguirem
pagar na época do vencimento. Passado um ano,
caso haja necessidade de renegociar a dívida, o
técnico faz um laudo esclarecendo os problemas
ocorridos com a produção que possam justificar
o não pagamento do financiamento. Porém, o
produtor não poderá obter novo financiamento
enquanto não quitar sua dívida. No caso das
famílias do Serraria, grande parte encontra-se
na situação de “inadimplentes”, por isso têm
mantido sua produção com recursos próprios.

Vemos que o pequeno produtor,
indiretamente, depende do capital industrial e
financeiro pois  utiliza-se do financiamento para
a aquisição de sementes, insumos e implementos
agrícolas pagando pela preparação da lavoura.
Mas, diante das limitações impostas pela falta
de recursos técnicos e financeiros, o produtor
improvisa situações como o caso do entrevistado
que admitiu usar  um volume de água maior
do que o recomendado para diluir herbicidas e
inseticidas, solução encontrada para o alto preço
destes produtos.

 Quanto aos mecanismos de assistência
técnica, acreditamos que são fatores importantes
para a viabilidade dos assentamentos. Por isso
verificamos a freqüência com que os técnicos
prestam assistência técnica ao assentamento.
Quando indagamos sobre a assistência técnica
nas unidades produtivas, a maioria informou
que recebe esta assistência. Porém, para alguns
essa assistência é válida, para outros não. Há
aqueles que dispensam as opiniões do técnico e
preferem seguir o  “senso comum”, ou seja,
aquilo que suas experiências determinam. O que
podemos perceber nessa relação é que de um

Apesar desta inter-relação entre os
assentados, a produção é realizada
individualmente e organizada pelo chefe de cada
família, pois a prática tem demonstrado que a
forma coletivizada ou semi-coletivizada de
organizar a produção nem sempre tem
resultados satisfatórios, devido a uma série de
fatores como a falta de infra-estrutura adequada,
a falta de controle sobre o trabalho (cada um
tem um ritmo de trabalho), falta de maturidade
e compreensão para desenvolver o trabalho
coletivo. Esses últimos, de ordem cultural,
demonstram que o trabalhador rural  possui
uma consciência de posse individual, pois
trabalhavam em terras do patrão ou de forma
individual, fato que contribui para descartar
qualquer iniciativa de coletividade no
assentamento, a curto prazo.

5. ACESSO AO CRÉDITO, ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO

Ao analisarmos num mesmo item os dados
relativos ao acesso ao crédito, assistência técnica,
e comercialização da produção, o fazemos por
entender que a pequena agricultura não pode
ser discutida sem levar em conta o apoio do poder
público na administração de todo processo
produtivo. A viabilidade dos assentamentos
depende em grande parte do Estado,
principalmente, no que se refere ao apoio técnico
e financeiro pois, as famílias não necessitam apenas
de terra, mas de outros meios de produção como
os insumos, maquinários e fertilizantes.

No que se refere  ao acesso ao crédito, para
consegui-lo o técnico da EMATER elabora um
projeto justificando a necessidade do
financiamento. Para subsidiar a pequena produção,
foi criado o PRONAF, (em substituição ao
PROCERA) com duas linhas de financiamentos,
baseado na arrecadação do produtor:

1) PRONAF (Tradicional) – para conseguir
contrair até R$ 5.000, o produtor   tem   que
ter   uma  renda bruta anual de  R$ 8.000,00
a  R$ 27.500,00;
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lado o produtor reivindica assistência técnica,
por outro, demonstra resistência “ao novo”.

Os que são a favor consideram fundamental
o auxílio do técnico, pois valorizam a validade
do seu conhecimento científico e admitem que
a orientação é importante, reconhecendo assim
a importância desse profissional na hora de
vencer as dificuldades impostas tanto pelo meio
natural como pelo econômico.A nosso ver, é
importante que haja a interação entre o
conhecimento do técnico e o saber do produtor
para que juntos possam desenvolver a pequena
produção relacionando assim o conhecimento
empírico (produtor) com o conhecimento
científico (agrônomo e veterinário).

Quanto à comercialização da produção,
dependendo do preço o produtor opta por
vender direto ou para o intermediário. As
formas de pagamento da produção vendida é
realizada à vista mas, em alguns casos, o
pagamento se faz à prazo. A venda da produção
é realizada no município de Tamarana, mercado
consumidor mais próximo do assentamento, e
os preços dos produtos são sempre fixados pelo
comprador. Verifica-se que, o pequeno produtor
não tem autonomia no processo de
comercialização de seus produtos, ficando
então, na dependência das leis operadas pelo
mercado. Percebemos que o produtor, nessa
esfera da circulação, já se encontra subordinado
ao capital pois

(...) no momento em que a mercadoria produzida
pelo camponês realiza-se no mercado, apenas uma
parcela do valor gerado pelo trabalho do camponês
retorna a este sob a forma de dinheiro (...)  (Tavares
dos Santos, 1984, p.110)

Vemos que o pequeno produtor rural possui
seu meio de produção – a terra – e quando
adquire os outros meios de produção também
importantes (insumos, fertilizantes químicos e
sementes) através de financiamentos, ele
trabalha para gerar  produtos. Ao vender seus
produtos conseguem baixos preços, dando
apenas para adquirir os outros meios necessários
para sua sobrevivência e para quitar suas dívidas
ou parte delas.

Assim é que, o produtor entra na esfera da
circulação de mercadorias no sistema capitalista.
Essa circulação do ponto de vista teórico é
considerada uma circulação simples de
mercadoria porque o produtor vende para
comprar, realizando o ciclo mercadoria-dinheiro-
mercadoria, assim a mercadoria sai da esfera da
circulação e entra na esfera do consumo (Tavares
dos Santos, 1984).

6. CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS

Neste bloco, agrupamos os dados relativos
às condições sociais e econômicas  da  população
assentada. Por ocasião do trabalho de campo
(1998), observamos que as casas eram
construídas de madeira, contavam com luz
elétrica e havia uma que ainda utilizava a
lamparina. O piso que mais se destacava era
respectivamente, cimento, chão bruto e tábua.
O tipo de cobertura era constituído de telhas,
coberturas de zinco e sapé. Atualmente houve
grande melhoria nas unidades pois 68,5% destas,
encontram-se melhoradas com investimentos em
infra-estrutura do tipo: paiol, abrigo para animais,
casa de alvenaria, garagem, água encanada, pomar,
galpão, sanitário, entre outros.

Há diferenças nas condições de habitação,
isso se deve às condições em que os assentados
chegaram ao assentamento, pois alguns
possuíam mais recursos do que os outros, e ao
ritmo de trabalho que desenvolvem  atualmente.

Quanto a  água utilizada pelas famílias,   vem
das minas e em grande parte chega até as
habitações por mangueiras e em alguns lotes a
água é do poço. A qualidade de água apresenta
contaminação por verminoses, uma vez que as
minas são desprovidas de proteção. Quanto ao
tipo de esgoto verificamos a existência de fossa
séptica, valeta e em uma das casas não há nenhum
tipo de fossa. O tipo de instalação sanitária varia,
sendo que 68,5% das casas possuem instalação
dentro de casa e o restante fora.

 Quanto à assistência médica-odontológica
não existe, o assentamento conta apenas com
um ônibus de saúde que presta serviços à
comunidade a cada quinze dias.
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Quanto à religião, a missa é realizada na
escola pelo padre de Tamarana uma vez por mês,
além dos cultos dirigidos pela Igreja
Congregação Cristã do Brasil.

Para melhor caracterizar as condições de vida,
investigamos os principais eletrodomésticos existentes
nas habitações.

Os dados  apontam que 84,2% das famílias
possuem fogão a gás, 73,7% possuem rádio,
68,4% televisor, 47,4% geladeira, entre outros.
A presença desses eletrodomésticos demonstra
que estas famílias  também buscam o bem estar
e o conforto material, antes limitado às cidades.
Claro está que os seus valores são outros pois,
estas não valorizam o luxo e, sim a praticidade
que os objetos podem oferecer.

Pelos relatos dos entrevistados, constatamos
uma melhoria no padrão de vida pois, apesar
das dificuldades que enfrentam, estão satisfeitos
com a terra conquistada visto que, desde a
implantação do assentamento, a maioria  obteve
muitas melhorias.

No que se refere ao poder aquisitivo, vemos
que a atual crise brasileira tem provocado
impactos negativos sobre o nível de renda no
assentamento mas, apesar disso, a nosso ver, não
há deficiências nutricionais entre estas famílias
pois, aparentemente são saudáveis e, de acordo
com os próprios moradores, possuem um bom
padrão alimentar, como nos confirma um
assentado: (...) comida a gente tem bastante mas,
dinheiro que é bom, tem pouco18.

Quanto à moradia, vimos anteriormente
que, a maioria encontra-se com  algumas
benfeitorias evidenciando sua melhoria assim,
78,9% dos entrevistados estão satisfeitos com
suas casas mas, ainda pretendem melhorá-las
futuramente.  No que se refere ao trabalho, para
78,9% dos entrevistados houve melhoras já que
tiveram a oportunidade de “escapar” da
condição de desempregados ou “excluídos”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da recuperação da trajetória de vida,

constatamos que há uma mudança de
pensamento no que se refere às perspectivas de
melhoria de vida no campo. Nas décadas de
1970/80, após toda transformação ocorrida no
campo brasileiro os  trabalhadores rurais viam
nas cidades a possibilidade de ascensão social;
hoje a concepção mudou pois, estes vêem no
campo a alternativa para manterem as condições
mínimas de sobrevivência.

Através da aplicação dos questionários e
também em conversas informais com os
moradores,  percebemos que não vivem presos
à acumulação de alguns “pecúlios” para
posteriormente, abandonarem seus lotes, mas
ao contrário, buscam a cada ano melhorar a
produção, para investir em suas  unidades, na
perspectiva de garantir conforto para a família.
A própria mobilidade geográfica antes da
chegada ao assentamento, reflete essa busca não
só pela sobrevivência, como também por melhor
padrão de vida.

Esses trabalhadores sofreram todo processo
de mudança ocorrido no Norte do Paraná;
mudaram-se as relações de trabalho, uns
perderam suas terras, outros seus empregos, mas
através dos movimentos sociais criaram
condições de recuperá-los. Uma vez conquistada
ou, em alguns casos, recuperada a posse da terra,
suas aspirações estão voltadas para a melhoria
nas condições de trabalho, como também, nas
condições de vida.

Encontramos uma complexa relação de
trabalho no assentamento, pois esses pequenos
produtores de mercadorias, buscam o
assalariamento temporário, como estratégia para
manter-se no campo. A nosso ver, não são
proletários, pois detém  ao mesmo tempo a
posse e a propriedade da terra; é uma situação
diferente dos empregados assalariados, que
desprovidos dos meios de produção, vivem
exclusivamente da venda de sua força de
trabalho para o capital e, em geral, residem nas
periferias das cidades. Estes últimos estão mais
submetidos aos constantes períodos de
desemprego, constituindo uma das camadas
mais necessitadas do proletariado brasileiro.



77Geografia, Londrina, v. 10, n. 1, p. 63-78, jan./jun. 2001

Através desse estudo de caso constatamos que
a penetração capitalista no campo não
homogeneizou as relações de trabalho pois, ao
lado do “exército” de mão-de-obra desprovida
dos meios de produção, temos  muitos
produtores que lutam para permanecer na terra
e, através de reivindicações, buscam “amortizar”
as desigualdades no desenvolvimento regional
brasileiro. Não podemos ignorar a face
contraditória desse processo; não há como negar
a presença desta classe em nossa sociedade.

Esses pequenos produtores da terra almejam
uma mudança política e social, buscam uma
estratégia para romper o monopólio da terra.
Atualmente, os assentados unem-se às
cooperativas agrícolas, para lutar por preços
mínimos, comercialização, crédito e assistência
técnica, pois o maior empecilho que encontram
são as políticas agrícolas que privilegiam o
grande proprietário de terras. Há uma grande
pressão exercida pelos comerciantes na compra
de seus produtos e  pela presença do grande
capital controlando a venda de insumos; assim,
o pequeno produtor vive subordinado às leis
impostas pelo sistema capitalista.

NOTAS

1 Em Oliveira (1991) vamos encontrar a distinção entre
terra de negócio – quando o capital se apropria e explora
o trabalho alheio – a terra de trabalho – quando o
trabalhador tem a posse e trabalha com sua família.

2 O INCRA pagou por terra “nua” CR$ 92.721,00, por
hectare e o custo médio por hectare sobre as
benfeitorias existentes CR$ 9.588.954,70. Acrescente-
se os juros de 3% ao ano com 10 anos para pagamento,
sendo 5 anos de carência.

3 A força de trabalho familiar foi computada
individualmente em equivalentes – Homem (Eq./h),
utilizando os seguintes coeficientes: 08-13 anos (H:
0,5/M:0,3); 14-20 anos (H:1,0/M:0,5); 21-60 anos
(H:1,0/M:0,8); mais de 60 (H: 0,8/M:0,5). Para
maiores esclarecimentos ver: Relatório da EMATER/
PR, 1991.

4 “mato” que ressurge quando o homem abandona o solo
por um tempo (produto da chamada “segunda natureza”).

5 São considerados aqui como agregados, pessoas que
moram no assentamento “de favor”, geralmente faz

parte da família do assentado, como por exemplo, o
primo, a sogra, os pais, etc.

6 Destes 93,7% originários do Paraná, 41,5% são
provenientes de Tamarana, 18,0% de Ortigueira,
14,4% de Londrina e o restante (19,8%) dos
municípios próximos.

7 Registramos três casos de aquisição do lote por troca
e dois casos através da compra dos direitos.

8 Em nossa análise foram considerados não-alfabetizados
aqueles que nunca freqüentaram escola e conseguem
apenas “desenhar” seu nome.

9 Neste sistema a professora ministra aulas para as quatro
séries (1.ª/4.ª) ao mesmo tempo, sendo uma fileira de
alunos para cada série.

10 O número de agregados no assentamento chega a 11,
entre filhos casados, netos, noras, entre outros.

11 Entrevista realizada in loco com o Sr.  Paulão em 1998.
12 Como por exemplo: o corte de madeira em fazendas

próximas ao assentamento para a fabricação de papel
em Tamarana.

13 Plantadeiras manuais.
14 Entrevista realizada in loco com o Sr.  Paulão em

1998.Lourival, 1998.
15 A saturação de base é um fator ligado diretamente à

acidez do solo; o solo é considerado distrófico quando
a saturação é inferior a 50%. Quando ela é inferior a
50% e a saturação de alumínio superior a 50%, o solo
é considerado álico. Este fator é importante porque
está diretamente relacionado à produtividade do solo.
Os índices de saturação de bases encontrados no
assentamento foram muito baixos, tornando-se
imprescindível o uso do calcário.

16 A Capacidade de Troca Catiônica (CTC) relaciona-se
diretamente com a fertilidade do solo, está ligada ao
grau de intemperismo (tipo de argila) e aos níveis de
matéria orgânica do solo.

17 Entrevista realizada in loco com o Sr. Levino em 2000.
18 Entrevista realizada in loco com o Sr. Lourival em 1998.
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Some Consideration About the Settle Organization Serraria / Tamarana – PR

ABSTRACT
This article shows our reflection on the information we have gotten from the work in the country done on a settle rural
area, where the productive process is kept by the support of small producer who has been more and more sent off by
capital, keeping the production only to subsist, except for some of them.

KEY-WORDS: land question, peasant, settle, small production, capital.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta os resultados obtidos
durante estudos hidrogeológicos realizados em
área urbana, com o objetivo de se avaliar o
potencial em água subterrânea na área da parte
do lote 75 da Gleba Cambé, município de
Londrina – PR (Figura 1).

A justificativa desse estudo está na
necessidade da avaliação das condições de
ocorrência da água subterrânea no local, uma
vez que a porção central da área constitui-se em
um terreno rebaixado, bastante plano, sujeito a
alagamentos ocasionais verificados ao longo dos
anos.

1. QUADRO GEOLÓGICO

A região de Londrina no norte do estado do
Paraná, mais especificamente da Gleba Cambé,
encontra-se geologicamente sobre as rochas
basálticas da Formação Serra Geral. Esta
Formação ocorre em toda a área estudada,
exceto no fundo dos grandes vales, aonde se
encontram sedimentos aluvionares muito
restritos assentados sobre a mesma, oriundos da
deposição recente de sedimentos trazidos pelos
rios da região. A Formação Serra Geral é
composta por basaltos pretos a cinza escuros,
de estrutura maciça ou vesicular, fraturados e
com o manto de intemperismo muito pouco
presente em algumas localidades, até cerca de
30 metros nas regiões mais elevadas
topograficamente (Rebouças, 1978).

* Professor Adjunto do Departamento de Geociências da Universidade Estadual de Londrina, caixa postal 6001, CEP:
86051-990 – Londrina – PR. E-mail: celligoi@inbrapenet.com.br

** Bolsista do Departamento de Geociências da Universidade Estadual de Londrina

Análise e Interpretação do Gradiente Hidráulico
do Aqüífero Freático em uma Área na Região Sul
de Londrina – Pr.
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RESUMO
Um estudo hidrogeológico foi feito no sentido de se determinar o comportamento do nível freático próximo à uma
nascente de água na zona sul de Londrina. Foram executados 10 furos de sondagens a trado até a rocha semi-alterada,
dispostos em seqüências perpendiculares às curvas de níveis do terreno. Os gradientes hidráulicos de cada perfil, bem
como os fluxos subterrâneos conseqüentemente, são direcionados da parte alta para a parte baixa e plana do terreno. Isto
demonstra que a área de recarga local da superfície freática se encontra nas porções mais elevadas do terreno, sendo a área
de descarga local localizada na parte mais rebaixada do relevo. Dessa forma, os alagamentos ocasionais verificados ao
longo do ano na parte mais baixa e plana do relevo local não podem ser atribuídos a acumulações de águas pluviais nestas
porções do terreno, mas sim de uma interceptação da superfície freática com o relevo.

PALAVRAS-CHAVE: Água subterrânea, gradiente hidráulico, aqüífero freático, Londrina.
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A análise de fotografias aéreas nas escalas
1:25.000 e 1: 8.000, revelou a presença de
diversos lineamentos estruturais distribuídos
pela grande área com direções NW,
acompanhando trechos do ribeirão Cambé e,

também NE e E-W, subordinadamente. Estes
acompanhando trechos do córrego São
Lourenço (Figura 2).

Figura 1 – Mapa de localização da área.
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2. HIDROGEOLOGIA

Na grande área estudada existem duas formas
de ocorrência de água subterrânea: O aqüífero
freático e o sistema aqüífero Serra Geral.

O aqüífero freático, representado aqui pelas
camadas de solo e rocha alterada, pelas suas
características geológicas de sedimentos argilosos,
constitui-se em um meio poroso relativamente
homogêneo, geralmente pouco espesso e com
baixa profundidade do nível saturado.

Este aqüífero tem características essenciais
de aqüífero livre, ou não-confinado. Dessa
forma, a recarga se dá diretamente a partir de
águas pluviais nas áreas mais elevadas
topograficamente, motivo pelo qual, aliás, não
é aconselhado o seu uso através de fontes ou
poços, dado o elevado risco de poluição por
agrotóxicos, ou outros agentes antrópicos.

Ao contrário dos sistemas aqüíferos

sedimentares, os quais possuem uma certa
homogeneidade física, o sistema Serra Geral,
pelas suas características litológicas de rochas
cristalinas, se constitui em um meio aqüífero
de condições hidrogeológicas heterogêneas e
anisotrópicas (Freeze & Cherry, 1979).

Dessa forma, o modo de ocorrência da água
subterrânea fica restrito às zonas de
descontinuidades das rochas, as quais se
constituem principalmente em estruturas
tectônicas do tipo fratura e/ou falhamento.

Embora consideradas muitas vezes
indiscriminadamente como rochas cristalinas,
as suítes vulcânicas da Formação Serra Geral
possuem diversas características litológico-
estruturais que as distinguem hidrogeologicamente
dos demais meios fraturados, tanto ígneas
plutônicas, quanto metamórficas em geral
(Celligoi & Duarte, 1997).

No topo de derrame, mais especificamente

Figura 2 – Mapa geológico-estrutural local.
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nas estruturas vesiculares e amigdaloidais, a
permeabilidade depende da disposição espacial
dos vacúolos. Quando os mesmos são
interconectados por fraturas, a percolação de
água pode ficar favorecida. A percolação de
água, junto aos fraturamentos verticais, vai
alimentar as diáclases horizontais da porção
inferior do derrame. Estas, no entanto, não
possuem, freqüentemente, uma circulação de água
muito efetiva, devido à presença de materiais de
alteração junto aos planos de fratura.

Todo esse sistema de fluxo, todavia, pode
ser consideravelmente modificado por
intermédio de estruturas tectônicas rúpteis
regionais, como fraturamentos e falhamentos, bem
como intrusões magmáticas - diques e sills, os quais
podem alterar as condições hidrogeológicas
originais (Celligoi & Duarte, 1994).

Como citado anteriormente, as rochas
vulcânicas, assim como outros tipos cristalinos
constituem um meio heterogêneo onde a
circulação de água é condicionada às
descontinuidades físicas das rochas.

Para este trabalho toda a ênfase será dada ao
aqüífero freático, uma vez que os alagamentos
verificados na área de pesquisa em algumas
épocas do ano são constituídos de águas
subsuperficiais aflorantes.

3. FOTOINTERPRETAÇÃO

A partir da análise e interpretação de
fotografias aéreas na escala 1: 8.000, do ano de
1991, foi possível a verificação, além das feições
geológicas citadas anteriormente, da existência
de um área rebaixada e plana sem cultura de
plantio, destacada na Figura 3, que sugere um
início de uma drenagem pouco insinuada na
porção norte em direção ao vale do ribeirão
Cambe, porém sem a formação de qualquer
curso d’água aparente. Tal área, segundo
informações do proprietário, fica ocasionalmente
alagada em algumas épocas do ano.

Figura 3 – Fotografia aérea de 1991 evidenciando feição geomorfológica baixa e plana em destaque.
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4. INTERPRETAÇÃO DE SONDAGENS

Foram realizados furos de sondagem em locais
estabelecidos a montante topograficamente da
área da fonte, com a finalidade da avaliação da
espessura e uniformidade do manto de
alteração, bem como, principalmente, da
profundidade dos níveis d’água no local para o
estabelecimento do gradiente hidráulico na área.

Foram executados 10 furos de sondagens a
trado manual até a rocha semi-alterada. As
perfurações foram realizadas em duas ocasiões,
uma em setembro de 2000 e outra em outubro

do mesmo ano. Foi utilizado também como
poço de observação para a obtenção de dados
de profundidade do nível d’água, um poço
cacimba existente na área, definido aqui como
P6. As localizações dos furos, do poço e dos
respectivos perfis estão relacionados na Figura
4. Como mostra a figura, os furos foram
dispostos em 4 seqüências, ou perfis,
perpendiculares às curvas de níveis do terreno
a fim de se obter o comportamento no nível
d’água, ou freático, uma vez que as direções de
fluxo subterrâneo são perpendiculares às linhas
equipotenciais.

Figura 4 – Planta com a localização dos furos de sondagens.

Os 4 perfis foram arranjados da seguinte
maneira:

• Perfil 1: Furos P1, P2 e P3.

• Perfil 2: Furos P4, P5 e P6 (poço).

• Perfil 3: Furos P7, P8 e P9.

• Perfil 4: Furos P10 e P11.

5. SITUAÇÃO ATUAL

As figuras a seguir mostram o
comportamento da superfície freática ao longo
dos perfis construídos com os furos de
sondagens.
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Figura 5 – Ilustração do Perfil 1 com suas profundidades e níveis d’água.

Figura 7 – Ilustração do Perfil 3 com suas profundidades e níveis d’água.

Figura 6 – Ilustração do Perfil 2 com suas profundidades e níveis d’água.
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De acordo com os dados fornecidos em
todos as seqüências acima, os gradientes
hidráulicos de cada perfil, bem como os fluxos
subterrâneos conseqüentemente, são
direcionados da parte alta para a parte baixa e
plana do terreno.

Esta conformação demonstra que a área de
recarga local da superfície freática se encontra

nas porções mais elevadas do terreno, ou mesmo
das áreas que constituem o entorno da
propriedade, e a área de descarga local está
localizada na parte mais rebaixada do relevo.
Isto porque conforme é verificado nas figuras,
os níveis d’água se aproximam da superfície do
terreno na medida em que se caminha para a parte
mais baixa e plana do terreno (Figuras 9 e 10).
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Figura 8 – Ilustração do Perfil 4 com suas profundidades e níveis d’água.

Figura 9 – Vista geral do terreno com a área de descarga ao fundo na parte baixa e plana do terreno.
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Dessa forma, os alagamentos ocasionais
verificados ao longo do ano na parte mais baixa
e plana do relevo local não podem ser atribuídos
a acumulações de águas pluviais nestas porções
do terreno, mas sim de uma interceptação da
superfície freática com o relevo. Tais
alagamentos anteriores podem ser evidenciados
pela presença de pegadas de animais preservadas
na lama, agora seca, bem como por vegetação
diferenciada nesta parte do terreno.

Figura 10 – Bloco-diagrama ilustrando a topografia geral do terreno.

Um fator importante a ser citado foi que
durante a realização do trabalho não foram
verificadas quaisquer fontes pontuais naturais
aflorantes na superfície do terreno, as quais
possam vir a constituir uma drenagem, exceto
no ponto “A” marcado na Figura 11, onde é
visível um canal aberto artificialmente, talvez
por retroescavadeira, sendo notado, então, um
afloramento de água.

Figura 11 – Planta da área com a delimitação das principais feições observadas.

(Drenagem artificial)
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Entretanto, foi possível a delimitação de uma
área que estaria sujeita a alagamentos ocasionais
em épocas nas quais a freqüência de
precipitações pluviométricas for mais intensa,
quando então a recarga aqüífera se torna maior.
Tal área encontra-se assinalada na mesma figura
adiante e corresponde à porção de terreno
rebaixada e plana descrita anteriormente.

CONCLUSÕES

A área estudada encontra-se geologicamente
sobre as rochas basálticas da Formação Serra Geral.

A partir de fotointerpretação, foi possível a
verificação da existência de uma área rebaixada
e plana sem plantio, ocasionalmente alagada,
em algumas épocas do ano.

De acordo com os dados das sondagens, os
gradientes hidráulicos e fluxos subterrâneos
conseqüentemente são direcionados da parte
alta para a parte baixa e plana do terreno, com
a área de recarga local da superfície freática nas
porções mais elevadas do terreno e a área de
descarga local localizada na parte mais rebaixada
do relevo.

Os alagamentos ocasionais verificados ao
longo do ano na parte mais baixa e plana do

relevo local não podem ser atribuídos a
acumulações de águas pluviais nestas porções
do terreno, mas constituem-se no afloramento
da superfície freática com o relevo.

Não foram verificadas, durante o trabalho,
fontes pontuais naturais aflorantes na superfície
do terreno, as quais possam vir a constituir uma
drenagem, a não ser a artificial.
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ABSTRACT
A hydrogeologic study was made in order to determinate the hydraulic head close to a spring in Londrina. Ten piezometers
were made achieving the semi-altered layer. The local hydraulic head, as such as the groundwater sheet, are flowing to
the lower part of the area. This shows that the local groundwater recharge is located in the upper part of the area.
Consequently, the occasional flood is due to the interception of the phreatic level with the topographic surface and it can
not be attributed to the accumulation of pluvial waters.
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Contribuição ao Estudo do Norte do Paraná *

Nice Lecocq Müller* *

RESUMO
Este artigo, publicado originalmente em 1956, no Boletim Paulista de Geografia, é um dos trabalhos importantes sobre
o Norte do Paraná. Inicialmente foi feita uma discussão sobre a delimitação da região e caracterização dos aspectos
fisiográficos; em seguida tratou-se do povoamento e da organização do espaço agrário e urbano, concluindo-se com a
importância econômica da região, em especial no que se refere ao café.

PALAVRAS-CHAVE: Norte do Paraná; características físicas; cafeicultura; povoamento; espaço agrário e urbano.

* Artigo publicado originalmente no Boletim Paulista de Geografia, n.22, p.55-97, março, 1956. Agradecemos a
profa. Nice Lecocq Müller que gentilmente autorizou a reedição do mesmo.

** Professora aposentada da Universidade de São Paulo. E-mail: lecocq@greco.com.br

Embora contando com um número já
elevado de estudos de caráter geográfico, o
Norte do Paraná estava a exigir, por sua
importância e pelo interesse que sempre
desperta, um trabalho de síntese de caráter
regional.  Foi este, exatamente, o objetivo que
norteou a profa.  Dra. Nice Lecocq-Müller,
sócio efetivo da A. G. B. e assistente da cadeira
de Geografia Humana da Faculdade de Filosofia
da Universidade de São Paulo, ao elaborar o
presente estudo, para a feitura do qual
manipulou a abundante bibliografia que o
acompanha e utilizou observações pessoais
recolhidas em viagens realizadas à  região.

O NORTE DO PARANÁ E O PROBLEMA
DE SUA DELIMITAÇÃO

 Do ponto de vista econômico e paisagístico,
o Norte do Paraná – criado pelo extravasamento
da cultura cafeeira paulista – tem pontos de
contato com o Estado de São Paulo.  Por outro
lado, no que se refere aos traços fisiográficos,
tem íntimas relações com o conjunto do Estado

do Paraná, uma vez que reúne porções que
fazem parte de regiões naturais que a ele
pertencem.  Desse jogo de afinidades deriva a
originalidade do Norte do Paraná: é um capítulo
da vida paulista, mas, em território paranaense.
Embora com traços fisionômicos bastante
marcados, para ser reconhecido com facilidade,
o Norte do Paraná não teve, até hoje, suas
fronteiras demarcadas, de maneira satisfatória

Como porção mais setentrional do Estado
do Paraná, a região tem limites precisos ao Norte
(rio Paranapanema), a Leste (rio Itararé) e a
Oeste (rio Paraná) ; é no sentido Sul que reside
o problema de sua delimitação.  Na tentativa
de estabelecê-lo, parece que o melhor critério
seria o de adotar a produção do café, elemento
que lhe assegura individualidade no conjunto
do Estado.  Esta solução esbarra, porém, no
grave inconveniente de que  as fronteiras do café
não estão definitivamente estabelecidas, uma vez
que sua marcha, à procura de terras virgens, está
ainda em pleno desenvolvimento.  Diante deste
fato, torna-se necessário adotar uma de duas
alternativas:  a) levar em consideração apenas
as áreas efetivamente ocupadas, o que daria à
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delimitação valor de curta duração; b)
considerar como Norte do Paraná, além da área
efetivamente ocupada pelo café, toda a que
estiver dentro de sua possível expansão.  Mesmo
com o risco da necessidade de futura revisão, a

segunda possibilidade parece mais atraente,
sobretudo quando se considera que já estão
esboçadas, em suas linhas gerais, as fronteiras
da futura expansão do domínio cafeeiro.

Embora tenha sido a “terra roxa” o elemento
básico da penetração do café no Norte do
Paraná, parece não ser sua ocorrência que
constitue o fator essencial na delimitação da
lavoura cafeeira. De fato, na sua marcha para o
Oeste, ele está atualmente aparecendo nos solos
arenosos do extremo ocidental do planalto,
provenientes do arenito de Caiuá, que aí recobre
o manto de diabase1 .

Se os solos não parecem ter influência
decisiva, constitui o clima limite bem mais
rígido.  De fato, tem o Norte do Paraná clima
de transição entre o tipo subtropical, que
caracteriza a maior parte do Terceiro Planalto,
ao sul do Ivaí, e o tropical de altitude do Oeste
paulista; assim sendo, à medida que se caminha
para o Sul, a diminuição das temperaturas e a
maior freqüência e intensidade das geadas vão
tornando impraticável a cultura do café.  Sendo

o clima fator decisivo, parece lícito adotar o limite
climático do café2  como a própria demarcação
do limite meridional do Norte do Paraná.

Comparando a área efetivamente ocupada
pelo café, com os limites de sua possível
expansão (vide mapa n.0 1), constata-se que, se
em alguns pontos elas coincidem, em outros
há ainda vasta extensão a ser ocupada.  A Leste
da região, o café chega até seu limite climático3 ,
podendo a demarcação meridional do Norte do
Paraná aí ser considerada como definitiva.  A
Oeste, no entanto, os limites do café, mesmo
considerando-se como otimista a delimitação
climática, são bem mais amplos que o da área
atual de cultura; é possível que, no futuro,
aqueles limites não sejam atingidos ou sejam
ultrapassados.  Quem sabe?  Apesar das
vicissitudes da previsão, parece que essa
delimitação, dentro das tendências observadas,
ficará pele menos mais próxima da realidade4 .

Mapa 1 – Norte do Paraná – Produção de Café – 1950.
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CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS DA REGIÃO

Do ponto de vista fisiográfico, o Norte do
Paraná constitui um todo geograficamente bem
caracterizado, embora esteja correlacionado com
outras regiões, por determinados aspectos.

O clima constitui um dos fatores que lhe
conferem individualidade: por ser de transição,
difere tanto do que predomina nas regiões
paulistas vizinhas, quanto do que caracteriza o
restante do Terceiro Planalto paranaense.  De
modo geral, por estar mais exposta às massas
de ar frio, a região conta com temperaturas mais
baixas (principalmente no Inverno) que as áreas
do planalto sedimentar do Oeste paulista, de
clima tropical de altitude; de outro lado, por
ter um regime pluviométrico que acusa, embora
atenuadamente, chuvas de Verão e secas de
Inverno, afasta-se do clima subtropical das
regiões mais meridionais do Paraná, para se
aproximar daquele tipo de clima que aparece
em território paulista 5 .

Na análise especifica dos fatores climáticos,
o caráter de zona de transição aparece ainda no
fato de constituir o Norte do Paraná a área de
contato entre as massas de ar tropical-atlântica
(Ta) e equatorial-continental (Ec).  A massa
tropical-atlântica é, para a região, a de maior

importância, por agir em todas as estações,
como se fosse um anti-ciclone semi-fixo;
predominando na maior parte do ano, sofre no
Verão ligeira oscilação para Leste, localizando-
se sobre o oceano.  Sua predominância
determina dias claros e ensolarados, com tempo
firme e seco.  No Verão, quando Ta se desvia
para Leste, toma seu lugar a massa equatorial-
continental que, atraindo os ventos alísios do
hemisfério norte, que aí chegam quentes e
úmidos, é animada de forte movimento de
convecção, instalando um regime climático de
tipo equatorial, com fortes aguaceiros e
perturbações atmosféricas

O regime de chuvas, intimamente
condicionado pela alternância das massas de ar,
apresenta-se com um período úmido no Verão,
dada a predominância de Ec, e um de secas no
Inverno, seguindo-se a instalação de Ta. Sendo
as observações pluviométricas por demais
escassas, torna-se impossível o exame detalhado
das quedas de chuva: pode-se apenas adiantar
que, nas áreas localizadas logo após a escarpa
do planalto basáltico, os índices anuais
ultrapassam 1700 mm, enquanto que em
Londrina, Jataizinho, Jacarezinho e Andirá,
localizadas mais para o interior do planalto,
oscila entre  1200 e l400mm6 .

Mapa 2 – Norte do Paraná mapa da vegetação. (extraído do Mapa Fitogeográfico de Reinhard
Maack – 1950).

L. Müller Des. Rufino

NORTE  DO PARANÁ MAA DA VEGETAÇÃO
(extraído do Mapa Fitogeográfico de Reinhard Maack – 1950)
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Se para as chuvas são raros os dados, a
pobreza é ainda maior em relação às
temperaturas, para as quais não há observações
metódicas em todo o conjunto do Norte do
Paraná.  A título de informação, podem-se
apenas registrar os dados fornecidos por
Reinhard Maack a Pierre Monbeig 7  em relação
à cidade de Rolândia: média anual de 19º,
média de Verão de 23º,4' e média de Inverno
de 17º,1'. O Inverno, em toda a região, registra
fortes e bruscas quedas de temperatura,
ocasionadas por incursões de anticiclones
móveis escapados da massa Polar-Atlântica (Pa),
muitas vezes reforçadas por contribuição da
massa Polar-Pacífica (Pp).  Estas massas de ar
penetram na região pelos vales dos rios tanto
mais quanto maior o afastamento da massa
Tropical-Atlântica (Tu).

Dentre os fenômenos climáticos que
ocorrem na região, as geadas, devido à cultura
do café, se revestem de especial importância.
O Norte do Paraná é atingido pelos dois tipos
de geada: a “branca” e a “preta”, 

 
a primeira

também muito comum no Estado de São Paulo.
A geada branca corresponde a um “golpe de frio”
local: graças à irradiação noturna, ocorre a
inversão de temperatura, aparecendo então
brumas frias e geadas nos vales e depressões do
terreno.  A geada branca ocorre principalmente

no Inverno e é para escapar à sua ação que os
cafezais procuram as terras mais altas e, no Norte
do Paraná, de preferência as vertentes
ensolaradas, de orientação N e NW.  A geada
preta ocorre quando a frente polar avança,
facilitada pelo recuo da massa Tropical-
Atlântica.  O encontro das duas massas provoca
tempestades, seguidas de brusca queda de
temperatura: as plantas, carregadas de umidade
não evaporada, são então queimadas por
congelamento.  O perigo da geada preta para os
cafezais é incomparavelmente maior que o da
“branca”: ocorrendo no inicio do Verão, quando
as plantas não estão em repouso vegetativo, ela
aniquila e mata, comprometendo seriamente a
safra.  Por várias vezes, principalmente nos anos
de 1942, 1953 e 1955, o Norte do Paraná foi
duramente atingido pela geada preta, fato que
comprova estar a região no limite mais
meridional em que o café pode ser plantado sem
definitivas impossibilidades climáticas.

Se, do ponto de vista de clima, o Norte do
Paraná tem personalidade, também concorre
para isso a vegetação: no conjunto do Estado,
essa região é o domínio da mata latifoliada.
Tendo sempre aspecto rico e intrincado, sua
composição é, no entanto, diversa segundo as
variações pedológicas. (vide mapa 2)

Foto 1 – Este aspecto, apreendido entre Cornélio Procópio e Bandeirantes, a 21 Km daquela primeira cidade, é
eloqüente testemunho dos estragos produzidos nos cafezais pela geada que, mesmo em ligeiras depressões do terreno,
como no caso que focalizarmos, faz sentir os seus efeitos dos anos de ocorrência mais intensa  (foto N. L. Müller).
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Na “terra roxa”, a mata latifoliada é
constituída, no primeiro horizonte, por espécie
de alto porte, de 25 a 30m de altura, como a
figueira branca (Ficus pohliana Mig.), o pau
d’alho (Gallezia gorazena Vel. Mig.), o tamboril
ou timbaúva (Enterolobium ellipticum Benth.)
O segundo andar é formado por espécies
suscetíveis de atingir iguais dimensões das do
andar superior se lhe forem dadas condições
ecológicas favoráveis, tais como a canjerana ou
canjarana (Cabralea cangerana Sald.) e o cedro
Branco (Cedrela fissilis Voll.).  Vem a seguir o andar
em que predominam as paineiras (principalmente
o palmito, Euterpe edulis) e as samambaias, e,
finalmente, um andar herbáceo8 .

Nos solos arenosos, a mata latifoliada tem,
no primeiro andar, a predominância da peroba
(Aspidosperma sp.),  do jequitibá (Cariniana
excelsa) e do cedro (Cedrela sp.).  No segundo
horizonte, aparecem o jacarandá  (Machaerium
sp.), o faveiro (Pterodon pubescens Benth.), a
caviúna (Dalbergia nigra F. All.) e a aroeira
(Astronium urinduva Fr. All.).  Vem, a seguir, o
andar das palmeiras (principalmente o jeribá,
Arecastrum romanzoffianum) e das taquaras e,
por último, o andar herbáceo.

Segundo Dora de Amarante Romariz, a mata
latifoliada típica da terra-roxa recobria também a área
a SE do Norte do Paraná, onde esse tipo de solo só
aparece em manchas, entre terrenos provenientes de
deposições do permiano e carbonífero9 .

ERA
CENOZÓICA

ERA
MESOZÓICA

ERA
PALEOZÓICA

ERA
PROTEROZÓICA

Quartenário
Depósitos  fluviais

Série São Bento
Jurássico (liássico ?)

Arenito Caiuná – formação supratrepp eólica
Derrame de Trapp – Paraná (diabásios, melátrofos,
vitrófiros, etc.) com arenitos eólicos intertrapp

Diabases, parfiníticos (basaltícos) e andesitas
nna capa do derrame de Trapp

Diques de diabásico Triássico

Arenito Botucatú (eólico predominando,
Inclusive facies pluvial e facies Piramboia  na base)

Escarpa Triássica

Permiano
Terrenos do permiano superior (Série Passa Dois) e
inferior (Grupo Estrada Nova e Irati)

Carbonífero superior
Terrenos da Série Tubarão dos Grupos Guatá e Itararé e
das formações Tabó e Palmira

Devoriano
Terrenos do devoviano inferior e do siluriano (Siluriano
– gotiandiano ?)

Escarpa Devoniana

TerrenosEo - algonquianos

Mapa 3 – Carta Geológica do Norte do Paraná (estrato do mapa Geológico do Estado do Paraná,
por Reinhard Maack, 1953).
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À medida que se progride para o Sul, a mata
latifoliada vai apresentando formas de transição
para a floresta sub-tropical, que também
ocorrem em áreas mais elevadas, como a de
Apucarana: ao lado da araucária (Araucaria
angustifólia) surgem então a imbuia  (Phoebe
porosa Mez.) e, por vezes, também o palmito.

A continuidade da mata latifoliada é
quebrada pela existência, em áreas ilhadas, de
associações de cerrado que se apresentam como
verdadeiros “campos inclusos” 10 . Esses campos,
embora paisagísticamente diferentes dos do Brasil
Central, apresentam as mesmas espécies que nestes
aparecem: barbatimão (Stryphenodendron  sp.),  a
palmeira barirí (Cocos sp.) e palmáceas anãs
(Diplothemium campestris).  Essas espécies, em
lugar de se apresentarem em tufos, arranjo típico
dos cerrados, formam manto contínuo11 .

A enorme extensão original de florestas do
Norte do Paraná está hoje bastante reduzida,
implacavelmente devastada para o plantio do
café.  Na retaguarda pioneira, há só
remanescentes raros e, na vanguarda, a
derrubada progride, abrindo claros cada vez
maiores.  Levando em conta a rapidez com que
vem se processando a ocupação da região, pode-
se prever o desaparecimento das atuais reservas
em futuro muito próximo.

Se, pelo clima e vegetação, o Norte do Paraná
tende a constituir uma unidade, pela geologia
e formas de relevo se divide em duas  províncias
distintas: a região de Cinzas e o planalto arenito-
basáltico (vide mapa 3).  A região de Cinzas 12

está localizada a SE da região, ao Sul e Leste da
escarpa do planalto, fazendo parte do que os
paulistas chamam de “depressão periférica”, e
os paranaenses de “Segundo Planalto”. Quanto
ao planalto arenito-basáltico 13 , é ele parte da
grande área de ‘’trapp” que é conhecida, no
Paraná, como o “Terceiro Planalto”.

A região de Cinzas é constituída
principalmente por terrenos sedimentares
paleozóicos, do permiano e do carbonífero, em
estrutura monoclinal ligeiramente inclinada
para Oeste.  Esta formação é cortada por
sistemas de diques de diabásio, orientados no
sentido NW-SE, bem como por alguns “sills”.

Da constituição estrutural das camadas
sedimentares resulta o relevo escalonado típico
dessa formação, com as testas das escarpas
voltadas para Leste e o topo em forma de
mesetas ligeiramente inclinadas para Oeste. Essa
constituição do relevo é alterada pelas freqüentes
intrusões de diabásio14 : onde quer que

 
os “sills”

se intrometam entre os sedimentos aparecem
pequenas “cuestas”15 ; onde a eruptiva se
apresenta em derrame, os rios que os seccionam
tomam aspecto caótico, com saltos e corredeiras
escalonados, espraiando-se irregularmente, à
procura de pontos de menor resistência; as
margens, freqüentemente se elevam em paredões,
encaixando os cursos d’água16. Até mesmo quando
a rocha eruptiva aparece em estreitos diques, sua
ação se faz sentir sobre o modelo, pois a maior
resistência acarreta quebras no perfil de equilíbrio
dos rios que os atravessam.

Como elementos do relevo, a um tempo
ligados à região de Cinzas e ao planalto, carece
apontar as elevações que, ao Norte e a Oeste
daquela área, acompanham o traçado da escarpa
do Terceiro Planalto.  Trata-se de testemunhas
da antiga frente da ‘’cuesta”, isoladas por efeito
da erosão regressiva; normalmente capeadas por
camada pouco espessa de efusivas, sobressaem
na paisagem, apresentando-se sob a forma de
“cuscuzeiros” e “peões”.  Nesta área, os morros-
testemunhos não aparecem muito afastados da
escarpa, como acontece mais para o Sul, onde
chegam a distâncias da ordem de 30 Km.  Os
melhores exemplos, no Norte do Paraná, são en-
contrados a SE de Santo Antônio da Platina (do
lado esquerdo da “percée” do rio Jacarezinho), ao
S de Ribeirão do Pinhal (à direita do boqueirão
do rio Laranjinha) e na região de Araiporanga
(antigo São Jerônimo da Serra), ao lado direito da
secção da escarpa pelo Tibagi.

No que se refere ao planalto arenito-basálico
do Norte do Paraná, deve ser lembrado,
inicialmente, ser ele parte do grande “campo
de lava” que recobre o Oeste do Estado.  A
geologia é a mesma para toda a região,
diferenciando-se a porção que estudamos pelo
capeamento de arenito que aparece no lado
ocidental.  A idade das atividades vulcânicas está
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limitada entre o triássico superior e o cretáceo
superior, possivelmente entre o rético e o
jurássico 17 , recobrindo os derrames um
embasamento de camadas espessas e
horizontais18  do arenito triássico (rético?)
Botocatú, de origem eólica.  A erupção deu-se
através de fendas de tração, pelas quais
extravasaram derrames sucessivos:  Viktor Leinz
pôde verificar, variando conforme a região, de
8 a 13 corridas de lavas.  Entre um derrame e
outro houve hiatos, durante os quais abriram-
se fases de sedimentação eólica, reaparecendo,
em alternância com as camadas da eruptiva
básica, o arenito Botucatú.  Passado esse
período, abre-se uma fase de predominância do
vulcanismo, na qual se formaram grossas
camadas de basalto e no fim da erupção, ou
depois de seu término, vieram se depositar sobre
o “trapp” (continuamente a NW e em manchas
ao  N),  espessas  formações  de arenito  eólico,
que recebeu o nome de arenito Caiuá19 .
Estruturalmente, a região está na dependência
da direção geral do periclinal da bacia Paraná-
Uruguai, mergulhando as camadas para Oeste,
numa inclinação que F.F. Marques de Almeida
considera da ordem de 1 a 3m/km20. A
drenagem é basicamente conseqüente (rios
Paranapanema e Ivaí), mas alguns rios
subseqüentes, secundários embora, têm grande
importância no modelado da região.

No planalto arenito-basáltico, as feições
topográficas são semelhantes às que descrevemos
para a região de Cinzas pois, também ali, a
estrutura é de camadas alternadas de resistência
diferente, com inclinação para Oeste; as formas
de relevo, no entanto, são mais acentuadas, em
parte devido a erosão mais forte, com níveis de
base mais baixos, em parte devido ao basalto
que, por sua resistência, contribui para sublinhar
os traços topográficos.  De forma geral, o relevo
é escalonado (donde o nome “trapp”,
significando “escada”), tendo os espigões topos
planos, em forma de meseta, ou suavemente
arredondados21 .  Os degraus do relevo se
apresentam tanto nos perfis transversais quanto
nos 1ongitudinais dos rios. Nestes, os degraus
trazem a formação de rápidos e cachoeiras, que
se alternam com trechos quase planos, em que
os rios correm vagarosos.  No perfil transversal,
as vertentes apresentam descidas suaves e
abruptas que se sucedem, ficando entre elas
níveis quase planos; os rios ora possuem vales
abertos, ora profundamente encaixados. Estas
formas de relevo parecem estar presas, como
acontece na região de Cinzas, à erosão
diferencial. Além da alternância de basaltos com
arenitos, tanto na parte superior quanto na
inferior do pacote de lava, é preciso lembrar que
o próprio basalto apresenta diferentes graus de
resistência, graças às variações de textura 22 .

Foto 2 – Aspecto do relevo do planalto arenito-basáltico a Leste do rio Tibagi. Esta fotografia, tirada na área entre
Cornélio Procópio e Bandeirantes, a 21 km daquela cidade (direção NW), registra os aspectos principais do relevo do
planalto arenítico-basáltico a Leste do Tibagi: suaves espigões, frequentemente coroados por elevações de basalto mais
resistente ou não decomposto, como se vê à esquerda, no último plano; essas linhas de espigões são cortadas,
compartimentando a topografia, pelos afluentes e sub-afluentes do Paranapanema, subsequentes, que abrem vales
assimétricos, como se pode observar à direita da fotografia (foto N. L. Müller).
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As faixas de basalto com diaclases horizontais
constituem o piso dos degraus morfológicos, o
plano em que correm vagarosamente os rios; o
basalto de diaclases verticais dá formas abruptas,
formando as corredeiras e saltos, os declives
acentuados das vertentes23 .

Se, no conjunto do planalto arenito-
basáltico, as formas topográficas têm certa
uniformidade, em plano menor aparecem
diferenças regionais. Entre o Itararé e o Tibagi,
o  planalto acha-se fortemente dissecado pelos
afluentes do Paranapanema (principalmente o
Cinzas, o Laranjinha e o próprio Tibagi) ,
apresentando grande movimentação do relevo.
Na região de Cornélio Procópio, a erosão é tão
forte que tem ação mais rápida que o
intemperismo, agindo sobre basaltos não
decompostos: em conseqüência, falta
freqüentemente o solo nas partes mais altas,
exatamente as mais favoráveis à cultura do café.
A partir do Tibagi para Oeste, até a área de
Maringá, o relevo é suave, com grandes
extensões quase planas, como a do espigão que
serve de divisor de águas entre as bacias do Ivaí
e do Paranapanema; dentro dessa área,  faz
exceção a zona de Apucarana, elevação entre as
Bacias do Ivaí, Paranapanema e Tibagi, onde a
forte erosão regressiva das cabeceiras entalhou

profundamente e trouxe o estrangulamento da
superfície aplainada do grande espigão.
Finalmente, mais para Oeste, vem a área de
capeamento do “trapp” pelo arenito onde, ao
lado de formas tabulares, de chapadas, aparecem
formas suaves de outeiros.

O planalto arenito-basáltico termina a Leste,
como todo o conjunto do Terceiro Planalto
paranaense, por uma grande escarpa,
dominando o Segundo Planalto, onde é
freqüentemente fronteada pelos maciços
destacados, de topo achatado.  Trata-se de uma
escarpa estrutural, formada pela ação da erosão
diferencial sobre o arenito Botucatú, e as várias
camadas de basalto24 .  A altitude da escarpa é
variável, sendo mais elevada na área que vai de
Faxinal a Araiporanga (ex-São Jerônimo da
Serra), onde atinge cerca de 100m, com
desníveis da ordem de 500-600m. Mais para o
Norte, perde altitude, tendo em média 700m e
desníveis de 300m; mesmo assim, pode ser
reconhecida como continuação da escarpa, que
penetra no Estado de São Paulo sob o nome de
Serra da Fartura.  No Norte do Paraná, ao
contrário do que acontece mais para o Sul, onde
a escarpa serve de divisor de águas, a frente do
planalto é seccionada por vários rios,
apresentando imponentes “percées” epigenéticas.

Foto 3 – Aspecto do relevo do planalto arenito-basáltico a Oeste do rio Tibagi. Largos espigões, de topo plano, suavemente
inclinados para Oeste, são cortados por rios consequentes, afluentes ou sub-afluentes do rio Paraná. As vertentes são
frequentemente suaves até certo ponto, para depois cairem  abruptamente sobre os cursos d’água. O aspecto que
registramos, bastante característico, foi colhido a 2 km  de Sarandi,  na  direção norte (foto N.L.Müller).
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Correspondendo às variações geológicas, o
Norte do Paraná apresenta vários tipos de solos.
Da decomposição dos terrenos eruptivos
básicos, provém a terra-roxa que, por variações
de composição, apresenta diferentes graus de
fertilidade25 .  Esta região, de modo geral é
privilegiada, pois que nela ocorrem os dois tipos
que permitem a cultura do café: a terra-roxa
legítima e a terra-roxa misturada.  A terra-roxa
legítima aparece principalmente nos espigões,
enquanto a misturada é encontrada nos vales,
nas áreas vizinhas às formações do arenito Caiuá
e na maioria das manchas de diabásio da região
de Cinzas. Na área em que o basalto é capeado
pelo arenito, há inversão da disposição,
aparecendo a terra roxa nos vales, enquanto os
espigões têm solos arenosos: fato de grande
importância para a lavoura cafeeira que, nestes
casos, ou tem que se contentar com terras altas
pobres, ou precisa enfrentar o risco das geadas
para o aproveitamento das terras mais férteis.
Além da terra roxa, o Norte do Paraná tem
grande extensão de terras arenosas, onde quer
que ocorra o arenito, e os solos provenientes
das formações sedimentares permo-carboníferas da
área de Cinzas; enquanto estes últimos não são

utilizados para o café, os primeiros vêm sendo
ocupados pelo café, a exemplo do que aconteceu
em território paulista.

O POVOAMENTO DO NORTE DO PARANÁ

 O povoamento do Norte do Paraná teve
inicio no século XVII, por meio dos Jesuítas
que aí instalam várias missões.  Esta região
pertencia, então, à Província de Guaíra, que
estava sob o domínio espanhol e foi com o
conhecimento e apoio do governo da Espanha
que os missionários fundaram reduções com o
intuito de reunir e catequizar os índios
Guaranis.  Foi este o primeiro esboço do
povoamento que não teve, no entanto, vida
longa: já em fins do século XVII estavam as
Missões inteiramente aniquiladas pelas
incursões dos Bandeirantes paulistas, que
expulsaram para a margem direita do Paraná
índios e Jesuítas.  Dessa primeira tentativa de
colonização restam, hoje, apenas ruínas: no vale
do Ivaí, as de Vila Rica e de Jesus Maria, e no
vale do Paranapanema, as de Loreto e de Santo
Inácio (vide mapa 4).

Colonização recente não dirigida na área de
Cinzas (I)
Colonização recente não dirigida no
planalto, a Leste do Tibagi (II)

Colonização recente dirigida de
iniciativa particular (III)
Colonização recente dirigida de
iniciativa oficial (IV)

   10        0        10        20       30       40         50

Escala

N.L. Müller
Desenho Rufino

Ruínas das Missões: a) Ruínas de Vila Rica  b) Ruínas Jesus Maria  c) Ruínas de Loreto  d) Ruínas de Santo Inácio.
I – 3 – Siqueira Campos;  4 – Santo Antonio da Platina;  5 – Venceslau Brás;  6 – São José da Boa  Vista.
II – 1- Jataí;  2 – Araiporanga (Ex. São Jerônimo da Serra);  7 – Jacarezinho;  8 – Cambará;  9 – Bandeirantes;  10 – Cornélio Procópio.
III – A – Colônia Primeiro de Maio;  B – Colônia Sertanópolis;  C) Colônia Zacarias de Gois; D – Área colonizada pela Companhia de Terras
do Norte do Paraná;  E) Colônia Ibiporã.
IV – F – Colônia Içara;  G – Colônia Paranavaí;  H – Colônia Jaguapitã;  I – Colônia  Centenário.

Mapa 4 – Colonização do Norte do Paraná.
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Durante o século XVIII, o Norte do Paraná
ficou inteiramente à margem das correntes de
colonização: processava-se, então, a ocupação
do Segundo Planalto pelos criadores que, pela
formação de “pousos”, foram disseminando a
semente de futuros núcleos urbanos.  A região
se engrenou na grande via de circulação natural
dos “campos gerais”, fazendo parte do percurso
seguido pelas tropas de muares que, vindas do Rio
Grande do Sul, demandavam o Estado de Minas
Gerais, então grande centro de mineração.

Foi somente em meados do século XIX que
se processou a retomada da colonização do
Norte do Paraná, de forma mais efetiva, mas
assim mesmo tímida: trata-se da fundação da
Colônia Militar de Jataí e dos aldeiamentos de
São Pedro de Alcântara e São Jerônimo da Serra.
A Colônia Militar de Jataí foi fundada em 1855,
à margem direita do Tibagi, no ponto em que
este rio começa a ser navegável; ligada por uma
estrada a Curitiba, a Colônia tinha  por função
estabelecer ligação com Mato Grosso, agindo
como posto militar avançado de proteção dessa
vasta área, então ameaçada pelo ditador
paraguaio, Solano Lopez. Em frente à colônia
militar, na outra margem do Tibagi, foi
posteriormente fundada a colônia de São Pedro
de Alcântara, destinada a congregar os
elementos civis da população e que, unida a
Jataí, constitui hoje a cidade de Jataizinho.  Em
1859, em terreno doado pelo Barão de
Antonina, à beira do caminho aberto por sua
ordem entre Jataí e Curitiba, nasceu um terceiro
núcleo, São Jerônimo da Serra, hoje
Araiporanga.  São Jerônimo, estrategicamente
situado na orla da escarpa, constituía ponto de
parada obrigatória para os viajantes, derivando
disso seu primeiro fator de desenvolvimento. Esses
centros de povoamento, postos avançados de
colonização num sertão ainda não desbravado,
mantiveram-se como pequenos povoados até este
século, quando, sob o impulso da colonização
moderna, começaram a se desenvolver.

A segunda metade do século XIX abriu nova
fase de povoamento para o Norte do Paraná,
desdobrando-se pela região, numa avalanche,
o manto verde dos cafezais (vide mapa 5).  Essa
ocupação foi feita a partir de 1862, efetuando-
se as primeiras penetrações através dos cursos
superior e médio do rio Itararé.  Eram
fazendeiros paulistas que, seguindo a marcha
para Oeste do café, foram atraídos pelas
manchas de terra-roxa da região sedimentar
permo-carbonífera. Surgiram então, os
primeiros núcleos: Colônia Mineira (1862),
hoje  Siqueira Campos; Santo Antônio da
Plantina (1866), Venceslau Brás e São José da
Boa Vista (1867).  Desses núcleos, que balizam
a frente pioneira da época, a expansão
prosseguiu para Oeste, tendo pleno
desenvolvimento até o rio das Cinzas: além dele,
esmorecia e perdia vitalidade.  A configuração
do relevo contribuiu para que essa primeira
penetração cafeeira perdesse seu impulso inicial:
a rede hidrográfica, correndo para o Norte, abre
espigões de orientação  NE-SW, que
dificultavam a marcha do povoamento no
sentido tradicional. Posteriormente, com a
ligação ferroviária Jacarezinho-Jaguariaiva-Curitiba
(1930), e indiretamente atingida pela evolução
econômica do planalto, a região de Cinzas foi
tomada de surto progressista, de que ficou à
margem apenas a área compreendida entre o rio
Cinzas e o Laranjinha, até hoje pouco povoada.

Ocupada a região de Cinzas, as correntes de
povoamento descobriram o planalto arenito-
basáltico, cuja colonização se processou em duas
fases: a mais antiga, que se desenvolveu nas três
primeiras décadas deste século, abrangendo a
área compreendida entre o rio Itararé e o Tibagi;
e a mais recente, de colonização dirigida, que,
por iniciativa particular ou oficial, promoveu a
ocupação do planalto do Tibagi às barrancas
do rio Paraná.
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O povoamento do planalto a Leste do Tibagi
foi um desenvolvimento natural da expansão
dos cafeicultores paulistas que, depois da
primeira onda colonizadora, na região de
Cinzas, investiram para essa nova região, com
ponto de partida em Ourinhos, atingida pela
“Estrada de Ferro Sorocabana” em 1908.  A
aproximação dos trilhos fora suficiente para que
o povoamento, andando à sua frente, à moda
paulista, já se tivesse concretizado na fundação
de Jacarezinho (1900) e Cambará (1904).  Com
Ourinhos como “boca de sertão” ou “ponta de
trilhos”, a colonização se expandiu, surgindo

Mapa 5 – Expansão do Povoamento do Norte do Paraná (Baseado em Nilo Bernardes, op. cit.)

N. L. Müller Desenho  Rufino

novos núcleos, como Bandeirantes (1921) e
Cornélio Procópio (1924). Embora essa
ocupação, facilitada pelas enormes extensões de
terra-roxa, progredisse como uma onda
invasora, na sua retaguarda foram ficando vastas
áreas desocupadas, à espera de ocasião oportuna
para se fazer especulação com as terras; os fundos
dos vales, sem valor imediato para a cultura do
café, ficaram cobertos de matas, só mais tarde
derrubadas para a ocupação por pastos e outras
culturas, ou em conseqüência do loteamento
em pequenas propriedades26  (vide mapa nº 6).

Mapa 6 – Divisão de terra no município de Cambará (parcial).

L. Müller

Desenho Rufin

( )
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Apesar da relativa rapidez com que se
processou o povoamento do planalto a Leste
do Tibagi, a  onda colonizadora não teve ali o
mesmo ímpeto que mais tarde teve a que se
desenvolveu a Oeste deste rio. A demora na
progressão dos trilhos da “Sorocabana” fez com
que povoadores, temerosos de se distanciarem
demais da “boca de sertão”, que foi  primeiro
Ourinhos (até 1925) e depois Cambará (até
1930), avançassem com certa precaução.  Assim,
enquanto ainda tinha lugar a ocupação desta
área, já começava o povoamento a Oeste do
Tibagi por pioneiros vindos do Norte, através
do Paranapanema.  Esta primeira penetração
do planalto, em sua porção a Oeste do Tibagi,
foi realizada dentro dos moldes da colonização
dirigida.  Tratava-se, inicialmente, de duas glebas
de 50.000 hectares, cedidas pelo Governo
paranaense a particulares: a mais setentrional,
denominada Primeiro de Maio, ia do
Paranapanema ao ribeirão Biguá, afluente do
Tibagi; a mais meridional, chamada
Sertanópolis  ia deste ribeirão até o divisor de
águas dos rios Cágados e Abóboras, também
afluentes do Tibagi, aproximadamente a 15km
ao N de Jataizinho.  A ocupação começou pela
colônia Primeiro de Maio, em 1923,
transpondo os povoadores o Paranapanema por
meio de balsas aí construídas pelos
concessionários das terras, “Corain e Cia”.  No
ano seguinte, o concessionário de Sertanópolis,
Leopoldo Paula Vieira, começou o povoamento
de suas terras, para isso aproveitando as balsas e
vias de comunicação da colônia vizinha.  Em
ambos os casos, o loteamento seguiu o plano
de lotes indo dos cursos d’água aos espigões,
sendo as propriedades de tamanho variável:
pequenas chácaras ao redor dos núcleos
urbanos, vindo depois sítios e, nas partes altas,
principalmente nas cabeceiras, pequenas
fazendas. Mais para Oeste, à margem do
Paranapanema, houve posteriormente uma
terceira concessão, feita a Manoel  Firmino de
Almeida, que organizou o loteamento da
Colônia Zacarias de Góis, de progresso muito
mais lento que as duas anteriores.  Estas, as
colônias de Primeiro de Maio e de Sertanópolis,
revestem-se de grande importância pois,

abrindo uma nova frente pioneira independente
de Ourinhos 

serviram de base à continuação da
penetração de Leste para Oeste e ao povoamento
do planalto a Oeste do Tibagi.

A colonização intensiva do planalto arenito-
basáltico, em moldes modernos, teve início em
1929 e foi obra da Companhia de Terras Norte
do Paraná.  Esta organização, que empreendeu
uma das mais notáveis obras de colonização no
Brasil, foi fundada com capitais ingleses  (1.460.
000 £, em ações, e 375 000 £, em obrigações),
começando por adquirir, no Estado do Paraná,
uma gleba de 515.000 alqueires paulistas
(12.643 km 2)   Segundo parece, a Companhia
resolvera, de início, comprar essas terras para
nelas fazer culturas de algodão, que viessem
substituir a matéria prima do Sudão, onde a
situação política não era, para o Império
Britânico, muito tranquilizadora. As primeiras
viagens de reconhecimento, no entanto, de-
monstraram que talvez melhores resultados
fossem obtidos com o loteamento da gleba em
pequenas propriedades: os colonos plantariam
algodão e, atingindo assim seu objetivo
primário, a Companhia poderia ainda
recuperar, com lucros, o capital empatado.
Formou-se, então, definitivamente, a Paraná
Plantations Co. que, percebendo a grande
importância que boas vias de comunicação
teriam para seu plano, desdobrou-se em duas
subsidiárias: a Companhia de Terras Norte do
Paraná, que trataria da colonização, e a Cia.
Ferroviária São Paulo-Paraná que, comprando
o ramal Ourinhos-Cambará, procuraria levar
os trilhos até as zonas de loteamento.  As duas
entidades, assim entrosadas, se completavam:
enquanto a colonização garantia fretes à ferrovia,
esta assegurava o fluxo contínuo de
colonizadores para as frentes pioneiras.

Em julho de 1929, a Companhia tomou a posse
efetiva de sua enorme propriedade com a fundação
da cidade destinada a lhe servir de sede e de “capital”
da zona por ela colonizada:  Londrina. Aí instalados
os escritórios da Companhia, em verdadeira clareira
aberta na mata virgem, começaram os trabalhos de
levantamento topográfico e, a seguir, os planos de
loteamento, construção de estradas e localização dos
núcleos urbanos27  (vide mapa n.0 7).
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Escala: 1:80.000

Mapa 7 – Tipos de loteamento da Companhia de Terras do Norte do Paraná.
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O eixo de toda a colonização, a espinha
dorsal da penetração das vias de circulação, é o
espigão divisor de águas entre as bacias do Ivaí
e do Paranapanema, com seu topo largo e plano.
Nele foram traçados os leitos da ferrovia e da
estrada principal, nele foram reservadas áreas
para os principais núcleos urbanos da região.
Dele saíram as estradas secundárias que,

acompanhando os contrafortes, iriam depois se
desdobrar nos caminhos vicinais, bem como
receber os núcleos urbanos menores.  Por uma
hierarquia de estradas e de centros urbanos, toda
a área colonizada ficava engrenada no sistema
de circulação, além de nenhuma propriedade
ficar a mais de 15km de uma vila ou cidade 28 .

Mapa 8 – Área pertencente a Cia. de Terras do Norte do Paraná.

ÁREA PERTENCENTE A CIA DE  TERRAS
DO NORTE DO PARANÁ

N

Campo Mourão

N.L.Müller Desenho Rufino
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O loteamento começou em 1933, seguindo
planos pré-determinados. Os lotes, traçados em
longas fitas, vão dos espigões aos vales, tendo,
ao mesmo tempo, frente para a aguada e para a
estrada.  Em média, a extensão é de 16 alqueires
paulistas, embora o tamanho, na realidade, varie
conforme a localização: vão de 1 a 5 alqueires
ao redor dos núcleos urbanos, passando depois
para a classe de 5 a 10 alqueires, para, nas áreas
mais afastadas, atingirem superfícies que vão
acima de 10 alqueires.  Acompanhando o
loteamento, progrediu a estrada de ferro, que
foi atingindo sucessivamente Jataizinho (1931),

Londrina (1935). Apucarana (1937) e,
recentemente, Maringá.

Em 1939, a Paraná Plantations Co. perdeu a
estrada de ferro que, encampada pelo Governo
Federal, passou a fazer parte da “Rede de Viação
Paraná-Santa Catarina” (RVPSC); quanto à
Companhia de Terras Norte do Paraná, talvez
em conseqüência dos pesados impostos sobre
capitais estrangeiros, foi vendida em 1944 a um
grupo de capitalistas paulistas, passando a se
chamar Companhia Melhoramentos Norte do
Paraná..  Sob a nova direção, a colonização não
mudou de orientação: o loteamento de terras,
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a construção de estradas e a fundação de núcleos
urbanos foram sendo executados conforme
tinham sido planejados.  Da nova administração
é a fundação de Maringá (1946), destinada a se
tornar a capital da porção mais ocidental dos
domínios da Companhia; também da nova fase
são as cidades de Apucarana, Mandaguari,
Pirapó e Jandaia. Na atual frente pioneira, na
zona do Ivaí, dá seus primeiros passos a futura
cidade de Cianorte. Provável  nova capital
regional, como Maringá e Londrina.

Quanto à estrada de ferro, deverá, com uma
alteração de rumo para SW, continuar seu
traçado até Guaíra, atravessando os rios Ivaí e
Piriqui, estabelecendo conexão com a rede
ferroviária paraguaia:  Santos e Assunção ficarão
ligadas, assim, via Norte do Paraná.

Estimulados pelo sucesso da “Companhia de
Terras Norte  Paraná” e de sua sucessora, outras
iniciativas, particulares e oficiais, prosseguem
na colonização da região.  Entre os terrenos da
Companhia e o rio Tibagi, surgem duas novas
colônias, uma particular por concessão do
Governo, Ibiporã, e outra vizinha a Jataizinho,
oficial. A primeira, aberta em 1935 sob a
responsabilidade do Engº. Francisco Gutierrez
Beltrão, atravessada pela estrada de ferro e pela
de rodagem, progrediu logo: seus lotes, na
média de 10 alqueires, foram rapidamente
vendidos e ocupados, e a sede, Ibiporã, tem hoje
foro de cidade.  Quanto à outra área,
compreendida entre a colônia Ibiporã e o rio
Tibagi, de cerca de 5.783 hectares, foi dividida
pelo Departamento de Terras e Colonização do
Estado do Paraná em lotes também pequenos,
no máximo de 24 hectares, estando atualmente
todos ocupados.

Contanto ainda com  terras na orla da gleba
da “Companhia Melhoramentos Norte do
Paraná”, o Governo iniciou a partir de 1939, a
abertura de quatro novas colônias: Içara,
Jaguapitã. e Centenário,  ao Norte, de áreas
relativamente pequenas, e, a Oeste a enorme
colônia de Paranavaí.  As colônias de Içara e
Jaguapitã deveriam, inicialmente, formar um
todo; no entanto, sendo constituídas por terras
localizadas nas duas margens do rio Bandeirante
do Norte, afluente do Pirapó, tinha cada parcela

maior facilidade de comunicação com o espigão
mestre do que entre si.  Optou-se, pois, pela
formação de duas colônias:  Içara, 

em ligação
direta com Arapongas, e Jaguapitã, que mantém
comunicação com Rolândia. Em Içara, o
loteamento foi feito em frações variáveis, de 10
a 200 hectares, seguindo a norma de irem do
vale ao espigão; sua ocupação foi completada,
com grande sucesso, em 1941.  Quanto a
Jaguapitã, localizada à margem direita do
Bandeirante do Norte, a iniciativa oficial já
encontrara ali, quando da demarcação dos lotes
(1943), inúmeros “posseiros” estabelecidos: a
divisão se fez, então, em áreas relativamente
pequenas, de 31 hectares em média, sempre em
frações perpendiculares a rios e espigões.

A colônia Centenário, localizada entre o rio
Bandeirante do Norte e o Pirapó, foi aberta em
1944, constituindo exceção à regra de toda a
região, pois foi loteada em grandes
propriedades.  Mais isolada, sem ligação direta
com o espigão mestre, sua colonização se fez a
partir do Norte, através do Paranapanema, e
por Porecatú, a ela ligada por uma estrada29 .

De todas as colônias oficiais, Paranavaí é a
maior, indo desde os limites ocidentais das terras
da “Companhia Melhoramentos Norte do
Paraná” até as barrancas do rio Paraná; no
sentido L-W, cobre uma extensão superior a 100
km.  A sede, Paranavaí, está localizada no
espigão mestre, a 78 km de Maringá, no mesmo
ponto em que se erguera, anos atrás, a casa da
residência da antiga “Fazenda Brasileira” 30  cujas
terras, hoje, constituem as da colônia.  A divisão
de terras da colônia Paranavaí seguiu critérios
bastante variáveis.  Em volta de Paranavaí, os
lotes são pequenos, de 40 a 80 alqueires; mais
para o Sul, os lotes são ainda menores, de 20 a
70 alqueires, devido à existência da terra-roxa.
Às margens do Ivaí, em virtude da escassez de
aguadas e de estradas, os lotes já são bem
maiores, indo até 500 hectares. Todavia, a área
de Paranavaí não está ainda ocupada: a
penetração se fez principalmente ao longo da
estrada para Porto São José, enquanto que, para
o Norte e Sul do espigão, as derrubadas ainda
se processam irregularmente, separadas por
vastas áreas desocupadas.
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Essa colonização do Norte do Paraná, ligada
à expansão paulista e à marcha do café, sofreu
infiltrações de elementos estranhos a uma e a
outra.  De um lado, houve a invasão de paulistas
de Itararé e Faxina (atual Itapeva) que, com base
em São Sebastião do Faxinal, tomaram os
flancos meridionais do espigão mestre: eram
criadores de porcos e “safristas” que,
tipicamente, não chegaram a se fixar na região.
Por outro lado, a região vem recebendo,
recentemente, um influxo povoador partindo
de Campo Mourão, de colonos gaúchos e
catarinenses que, atraídos pelo renome do Norte
do Paraná, abandonaram suas policulturas para
tentarem o café.  Já atingida pelo Norte, por
penetrações independentes do movimento  L-
W, mas ainda ligadas ao café, a região recebe
agora a de elementos do sul, recém-chegados
da cultura cafeeira.

A OCUPAÇÃO DO SOLO NO NORTE DO
PARANÁ

A ocupação do Norte do Paraná se fez por dois
elementos distintos, porém inseparáveis: a
colonização rural e a fundação de núcleos urbanos.

Na colonização rural, o elemento básico da
posse da terra é o café, fator da unidade
paisagística da região e de sua individualidade
no conjunto do Estado.  Admitindo embora a
grande importância do café, óbvia aos olhos de
qualquer observador, o exame detalhado
constata variações de forma e de intensidade
na posse da terra por ele efetuada.  Assim, dentro
desse conjunto uniforme em suas grandes
linhas, se o café é na maioria dos casos figura de
primeira plana, em outros pode desempenhar
papel menos relevante e, até mesmo, secundário.

A área em que o café domina é a das terras
altas, a isso obrigado pelas injunções climáticas,
a fim de fugir da geada. Os pequenos espigões
de direção N-S, a Leste do Tibagi, o enorme
espigão mestre que de L-W separa as bacias do
Ivaí e Paranapanema, bem como os espigões
secundários suficientemente amplos, – esse é o

domínio em que reina o café.  No plano dos
400-600 m, 

 
ou mesmo no de 600-1.000 m, o

café dirige a ocupação do solo.  Esta é bastante
uniforme: fugindo aos vales e depressões, o café
começa à meia-vertente a subida para o espigão,
deixando as terras mais baixas para os pastos e
outras culturas.  Paralelas aos cursos d’água,
formam-se, assim, faixas de ocupação
diferenciada em altitude que, com o verde
esmaecido dos pastos e carregado dos cafezais,
traçam as linhas mestras da paisagem.

Sobre esse grande cenário superpõem-se os
elementos que irão diferenciar unidades
paisagísticas locais. Nas áreas em que predomina
a pequena propriedade31 , aparece
freqüentemente, entre a faixa de pastos e a de
café, um terceiro domínio, representado por
culturas variadas.  O pequeno produtor, o
sitiante, de finanças mais precárias que o
fazendeiro, procura prover a sua subsistência,
plantando aí cereais (milho, arroz), a mandioca
e outros produtos; em alguns casos, como
garantia contra os riscos apresentados por um
único produto para venda, procura por-se a
salvo das oscilações do mercado introduzindo
um outro produto comercial, como o algodão.
Com o acréscimo desses novos campos de
cultura, a paisagem diversifica-se, ganhando em
variedades e colorido.  A introdução desses
elementos, no entanto, só se efetua raramente:
o sitiante do Norte do Paraná já está bastante
engrenado no mecanismo de especulação do
café para não procurar sempre garantias ou
melhor equilíbrio financeiro.  Aparece, por
exemplo, nas áreas de conquista recente, onde,
enquanto o café está sendo plantado ou ainda
não produz, o sitiante precisa garantir a
manutenção da família e contar com um
elemento comercial de produção rápida, como
o algodão. Só excepcionalmente, como em
alguns casos esparsos e na colônia japonesa de
Assaí, o sitiante procura manter,
definitivamente, a cultura diversificada.  É certo
que em algumas áreas ele é a isso obrigado,
devido às condições locais, como nas colônias
da Içara e Jaguapitã: ocorrendo a terra-roxa em
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áreas limitadas, o sitiante é levado a adotar a
batata como segundo produto comercial, a fim
de aproveitar os solos arenosos.  Conforme a
posição do sítio, pode até mesmo acontecer uma
inversão na ordem da ocupação: batata nas terras
altas, café no andar intermediário e, nas terras

mais baixas (mesmo sendo terras-roxas), os
pastos e o arroz.  O apelo dos altos preços pode,
até mesmo, levar a soluções desesperadas: na
área de Sabaudia, em 1946, sitiantes haviam
plantado o café até a beira dos rios, mesmo com
o risco de geadas.

Outro elemento introduzido na paisagem
pela predominância da pequena propriedade é
o “habitat” disperso: correspondendo uma casa
a cada lote, cria-se como que um corredor de
habitações, mais ou menos alinhadas à meia-
vertente, separadas umas das outras por espaços
variáveis.  As habitações estão usualmente
situadas na faixa de pastos, não muito próximas
do curso d’água, quase sempre no ponto em
que as vertentes deixam seu perfil de inclinação
suave para caírem abruptamente sobre os rios.
Cercadas de árvores frutíferas, contribuem para
a humanização da paisagem, sem se falar nos
acréscimos ainda trazidos pelas demais
benfeitorias, que lhes ficam adjuntas: depósitos,
celeiros, cercados para o gado ou animais
domésticos, as próprias cercas que delimitam o

pasto.  A forma de construção da residência
denuncia, tal como a maior ou menor variedade
das culturas, a idade da ocupação do solo:
quando recente, as casas são habitualmente de
madeira; quando relativamente antigo, as
construções já são de alvenaria.

Nas áreas em que a grande propriedade
coexiste com a pequena, o cenário comum à
paisagem geral de toda a região recebe também
novos elementos32 .  O “habitat” é, então, nas
áreas das fazendas, aglomerado, representado
pelo núcleo de povoamento que se desenvolve
junto à sede, formado por casas de colonos e
demais benfeitorias.  Além disso, nas fazendas,
devido à grande área facilitar a possibilidade de
existência de solos diversos, o café pode dividir
as honras de produto comercial com outras

Foto 4 –  A paisagem vista do espigão. Para o viajante que acompanha a estrada principal, que corre pelo espigão-
mestre, o traço predominante da paisagem é o café. Os elementos  que a compõem não são vislumbrados,  por ocuparem
as terras mais baixas.
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culturas: é o caso da região de Sertanópolis, onde
a cana de açúcar, ocupando as terras baixas,
marca a paisagem com seu verde claro e tenro.
A usina de açúcar, também presente, completa
a variação dos quadros clássicos,  por suas
instalações e imponentes chaminés.

Essas paisagens, nascidas de uma ocupação
de solo típica e generalizada, poderão, no
entanto, passar despercebidas ao observador
pouco avisado.  Viajando-se pela ferrovia ou pela

estrada principal, que correm pelo espigão
mestre, a única visão. que se tem é a de cafezais,
contínuos, quer sejam recém formados, novos,
em plena produção ou, até mesmo, quando
devastados pela geada, decadentes. Para que a
real ocupação seja percebida, é preciso descer
as estradas secundárias e vicinais e atingir os
vales: só então a paisagem aparece, completa e
em todos os seus detalhes.

Essas paisagens descritas, embora sejam as
mais típicas da região, podem, no entanto, ser
substituídas por variações do mesmo tema. Na
região de Cinzas, onde a terra-roxa só aparece
em manchas, o café, correspondendo a essas
ocorrências, não mais aparece em manto
contínuo.  Os cafezais surgem ilhados em áreas
ocupadas por pastos e outras culturas,
desaparecendo a diferenciação da ocupação em
andares verticais, para se impor uma variação
no próprio plano horizontal.

Outra variação de paisagem digna de ser
mencionada é a das frentes pioneiras, como na
área de Paranavaí, onde a ocupação do solo,
ainda em processo, cria quadros originais.  Antes
de mais nada, é a presença da mata, embora já
entrecortada de clareiras, principalmente ao
longo da estrada.  A paisagem, onde se efetua a
ocupação do solo, é quase caótica: entre troncos
derrubados e semi-calcinados, o café, ainda na
cova, coexiste com o milho ou feijão; a mal
construída habitação, freqüentemente de pau-a-

Foto 5 – A paisagem vista do vale. Descendo-se por estradas secundárias até os cursos d’água, a paisagem se diversifica
pela presença das casas e demais benfeitorias, dos pastos e,  às vezes, de outras culturas. Na fotografia acima, tomada a
5 km.  de Cambará, entre esta cidade e Bandeirantes,  vê-se,  nas cabeceiras de um ribeirão, o aspecto típico que acima
descrevemos. As casas estão localizadas entre os pastos e o cafezal, no ponto em  que a vertente deixa sua inclinação
suave para descer  mais abruptamente  (foto Ary França).
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pique ou de tábuas, reforça as cores da tomada de
posse ainda indecisa; os largos e longos aceiros,
muitas vezes presentes, denunciam o próximo
prosseguimento da devastação pelas queimadas.

Fora da frente pioneira, que no momento se
encontra além de Maringá e de Paranavaí, as
paisagens da retaguarda já se encontram
bastante evoluídas.  Sente-se que a ocupação
do solo está definida e a humanização como
que completa.  Das paisagens originais muito
pouco resta: as franjas de mata no fundo dos
vales ou no alto dos espigões estão cada vez mais
raras.  O devastamento foi, aliás, extremamente
rápido: em 1935 viajava-se, como conta Pierre
Monbeig, por entre a mata, de Bandeirantes a
Apucarana; em 1946, reencontramos essa
experiência somente além de Mandaguari;
atualmente, para se ver a mata bordejando a
estrada é preciso ir bem além de Paranavaí...
No ritmo acelerado em que se vem processando
a. ocupação da terra no Norte do Paraná, é lícito
prever-se a completa humanização da paisagem
em futuro muito próximo.

Ao lado da colonização rural,
 
como elemento

distinto da ocupação, mas dela inseparável, estão
os núcleos urbanos.  Só em raros casos, como no
de Jataizinho e de Araiporanga, as cidades
nasceram independentemente da valorização da
região em que se encontram.  A fundação de
patrimônios, verdadeiros embriões de cidades,
segue de perto a colonização rural; o seu próprio
desenvolvimento posterior está na dependência
da progressão da ocupação da terra.  Há casos,
como o de Sertanópolis, em que foram os
mesmos elementos que contribuíram ao

povoamento rural e ao urbano: nesta colônia,
constava do contrato de venda dos lotes rurais
o compromisso por parte do comprador de
edificar, dentro de dois anos, uma casa no lote
urbano que lhe era cedido sem ônus, como parte
da transação.  Em conseqüência, apesar de
isolada de outras áreas de colonização, o núcleo
de Sertanópolis,  que data de 1924, já era
elevado à vila em  1927 e à cidade em 1929.

A “Companhia de Terras  Norte  Paraná”,
bem como sua sucessora, tem a responsabilidade
da fundação de grande número dos núcleos
urbanos da região. Os principais estão
localizados no espigão mestre, à margem da
ferrovia e da estrada principal, espaçados entre
si por distâncias aproximadamente regulares.
Essas cidades, estrategicamente localizadas em
pontos de que saem os contrafortes e, em
conseqüência, de onde se irradiam estradas
secundárias, são pequenas ‘’capitais’’ regionais,
dominando, cada uma, certa área de
povoamento. Algumas, mais desenvolvidas,
irradiam sua influência por áreas maiores, tais
como Londrina, Apucarana e Maringá. Além
das cidades dos espigões, a região conta ainda
com núcleos urbanos menores, localizados nos
espigões secundários, que, servindo à população
local como centros comerciais de pequeno
âmbito, são sobrepujados pelas cidades maiores
sempre que se trata de transação de vulto,
procura de melhores colégios ou tratamento de
saúde. O colono pode, conforme a necessidade,
apelar para os recursos de centros urbanos
hierarquicamente escalonados.

Foto 6 – A ocupação do solo no planalto arenítico-basáltico a Oeste do rio Tibagi. A fotografia documenta um aspecto
de ocupação ainda recente na área de Sarandi (direção Norte). No primeiro plano, cultura de milho, no andar de
culturas variadas que se desenvolve, às vezes, entre os pastos e os cafezais. Na vertente oposta do vale, no plano médio
da fotografia, vê-se a ocupação típica das terras baixas: pastos com cercados para os animais e, pouco acima, as habitações
cercadas ou não de árvores frutíferas. Os pequenos lotes, perfeitamente visíveis, terminam na fotografia por capão de
mato, no centro, ou por eucaliptais, à esquerda. É na altura das matas, como se vislumbra à esquerda do capão principal,
ou além delas, que se desenvolvem os cafezais (foto N. L. Müller).
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Todos os centros urbanos criados pela
“Companhia de Terras” contam com plantas
que denunciam haverem sido planejados com
antecedência. Embora com formas variadas
– elípticas, quadrangulares, em trevo ou
lembrando uma nave – têm todos os aspectos
de cidades “criadas”, derivadas da disposição

geométrica do traçado. Mesmo o crescimento
posterior não atinge a disposição original da
estrutura urbana: a Companhia, tendo
reservado área para a expansão das cidades,
continua a orientar os loteamentos mais recen-
tes (vide mapa nº  9).

De forma geral, a urbanização do Norte do
Paraná tem sido surpreendentemente rápida.
Em 1950, pelo último recenseamento nacional,
o Norte do Paraná contava com três cidades
com mais de 10.000 habitantes: Londrina, com
33.707, Apucarana, com 12.054, e Arapongas,
com 11.787 habitantes.  Nessa categoria, o
Estado do Paraná tinha apenas mais três cidades:
Curitiba (141.349 habitantes), Ponta Grossa
(44.130 habitantes) e Paranaguá (16.046
habitantes). Além desses três núcleos mais
populosos, o Norte do Paraná apresentava ainda,
no mesmo ano, sete cidades com mais de 5.000
habitantes: Cornélio Procópio (8.831 habitantes),
Jacarezinho (8.343 habitantes), Rolândia (7.959
habitantes), Maringá (7.389 habitantes), Cambé
(6.505 habitantes), Mandaguari (6.471
habitantes) e Cambará (6.108 habitantes).

Desse florescente conjunto urbano se

destaca, não apenas por sua população, a cidade
de Londrina, a mais importante da região.
Localizada sobre o espigão mestre, a cidade,
devido ao seu plano quadrangular (vide mapa
10), ultrapassa-o um tanto nos seus limites
setentrionais e meridionais,

 
onde atinge parte

das vertentes: por esse motivo, além da
ondulação suave do divisor de águas (com
altitudes locais variando entre 570-600m), a
topografia urbana se movimenta para a periferia.
O traçado rigorosamente geométrico superpõe-
se ao terreno sem quaisquer adaptações,
resultando algumas ladeiras na orla e no centro
da cidade (a praça principal e a Matriz de
Londrina ocupam uma pequena elevação) .  A
simetria do traçado é apenas quebrada pelas
curvas em S, paralelas, traçadas de L-NW pela
estrada de ferro e pelo prolongamento, dentro
do perímetro urbano, da estrada de rodagem.

Mapa 9 – Tipos de planos de cidades localizadas na área colonizada pela Companhia de Terras Norte do Paraná.

N

Escala
1:80.000

.L.Müller Desenho Rufino
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Inicialmente, embora inteiramente
demarcada, Londrina cresceu ao longo da
Avenida Paraná, que vem a ser o prolongamento
da rodovia, e desta avenida para o Norte, em
direção à estrada de ferro. Essa primeira
ocupação seguiu certo zoneamento: enquanto
o comércio se adensava na praça central e ruas
vizinhas, as residências se espraiavam pela
Avenida Paraná e proximidades e os
estabelecimentos de comércio atacadista e
pequenas indústrias procuravam a estrada de

Foto 7 – O entrosamento entre as cidades e os campos. Intimamente ligados na história do povoamento do Norte do
Paraná, as cidades e os campos se entrosam, frequentemente, até mesmo nas paisagens. Aqui  vemos um  cafezal novo
chegando até a altura das últimas casas de Santa Mariana (direção NE).   (foto Ary França).

ferro. Posteriormente, com o crescimento da
cidade, toda a área ao Sul da Avenida Paraná
tornou-se residencial, sendo que a SW se
desenvolve o bairro “chic” de Londrina (Avenida
Higienópolis e adjacências).  Esse zoneamento,
embora relativamente espontâneo, foi, no
entanto, indiretamente orientado pela
Companhia devido à diferença de preço dos
terrenos.
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O desenvolvimento de Londrina,
extremamente rápido, só encontra rival, em
território paulista, na cidade de Marília33 .

N. L.Müller Desenho Rufino

ESCALA
1:40.000

N

Comparando-se o número de edificações em
uma e outra, o paralelismo torna-se evidente:

Mapa 10
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Paralelamente ao ritmo sempre crescente das
construções, a população de Londrina vem
aumentando constantemente 34 :

Anos                                   Marília Londrina

1927   .........................................  14               ___

1928   .........................................       686               ___

1929   .........................................     1.084 2

1935   ........................................      2.846 800

1943   .........................................     4.898            2.910

1944   .........................................     5.048            3.708

1945   .........................................     5.232            4.080

Na constituição da população de Londrina
aparecem os principais elementos do
povoamento do próprio Norte do Paraná, como
se olhássemos para uma amostra: 92,1% de
brasileiros e 7,9% de estrangeiros. Do elemento
nacional:  70% de paulistas, 15% de mineiros,
10% de paranaenses; entre os estrangeiros (num
total de 2.682), 39% de japoneses (945) vindo
depois os italianos (382), portugueses (368)
espanhóis (358) alemães (193) e mais 21
nacionalidades compreendendo os restantes 439.

Com o constante crescimento de sua
população, Londrina, atualmente, conta com
toda uma constelação de “vilas”, que constituem
como que seus bairros periféricos.  Em número
elevado, cerca de 53, essas “vilas” se desenvolveram
principalmente ao N e a L da cidade, nascidas da
subdivisão de lotes em pequenos terrenos de baixo
preço. Recentemente, esses loteamentos foram
proibidos, a fim de não prejudicar o plano
urbanístico da cidade, dirigido pela Municipalidade.

Foto 8 – O núcleo original de Maringá. Nesta rua, prolongamento da estrada para Paranavaí, nasceu Maringá.  Em
1946 aí existia apenas uma vintena de casas, de madeira,  pertencentes a trabalhadores da ferrovia e a alguns poucos
comerciantes. Tendo a cidade crescido noutra direção, o núcleo inicial, abstraindo-se a ausência da floresta, que nos
primeiros anos o circundava em todas as direções, tem ainda o aspecto tipicamente pioneiro.  (foto N.L. Müller).

Anos Sede Restante do

município

Total

1935 4.000 11.000 15.000

1940 10.531 64.765 75.296

1945 22.500 33.000 55.50035

1950 33.70736 33.144 66.851

1953 48.000 42.000 90.000
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Verdadeira capital do Norte do Paraná,
Londrina é hoje seu maior centro industrial,
financeiro e comercial.  Conta com 900
estabelecimentos comerciais, 478 pequenas

Foto 9 – O primeiro hotel de Maringá. Apesar de acrescido de uma fachada em alvenaria, o “Hotel  Maringá”, que
recebeu os primeiros visitantes do que mais tarde seria uma cidade, mantém, com  sua estrutura de madeira, o mesmo
aspecto que tinha nos primeiros anos de vida de Maringá.  (foto Ary França).

indústrias e 27 casas de crédito. As rendas
públicas do município bem demonstram sua
progressiva importância econômica, bem como
a excepcional posição que atingiu 37 :

Com essa arrecadação, Londrina só é ultrapassada,
no Estado, pelo município de Curitiba.

Ocupando o principal papel entre os núcleos
urbanos da região, Londrina é secundada por
Apucarana e Maringá. Apucarana, já importante
por drenar a produção de toda uma vasta área
de que centraliza os meios de comunicação, terá
ainda maior relevância como nó de
comunicações quando se completar a
construção da ferrovia que deverá ligá-la a Ponta
Grossa e Paranaguá: tornar-se-á, então, o centro
de reunião dos produtos de toda a região para a

exportação por esse porto paranaense.  Quanto
a Maringá  nova “cabeça de zona” a  que a
“Companhia Melhoramentos Norte do Paraná”
tem  dedicado especial atenção, é provável que
se torne, proximamente, uma grande cidade.
Seu crescimento tem sido espantoso: quando a
visitamos, em 1946; tinha apenas uma rua, que
era a própria estrada para Paranavaí, e cerca de
20 casas; hoje, com uma população de 25.000
habitantes, 50 na sede, é um centro urbano
desenvolvido, febricitante, cheio de futuras
promessas que, por certo, se realizarão.  Sua área

Arrecadação
Municipal

Arrecadação
Estadual

Arrecadação
Federal

Total

Anos Cr$ Cr$ Cr$ Cr$
1935 137.939,90 406.131,40 543. 871,30
1940 1.249. 222,30 5.228.397,90 1.098.563,20 7.576.183,40
1945 3.502.403,70 12.587.776,50 5.505. 320,90 21.595. 501,10
1950 15.587.129,50 60.306.607,50 29.996.341,10 105.890.078,10
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de influência, já atualmente bem demarcada,
ficará provável ainda mais estabelecida depois
da construção da ferrovia para Paranaguá,
quando com Apucarana, terá maior influência
em toda a área ocidental das terras da
Companhia.  O futuro delineia, ainda, o
desenvolvimento de mais uma cidade, Cianorte,
que, embora em seus primeiros passos, está
destinada a servir de “cabeça de zona” para a área
do Ivaí.  O Norte do Paraná, bem urbanizado de
modo geral, contará então com três cidades com
grande raio de ação:  Londrina, Maringá e
Apucarana, com o possível acréscimo de Cianorte.

A IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DO
NORTE DO PARANÁ

À guiza de fecho para este estudo do Norte
do Paraná, nada parece mais adequado que uma

visão de sua importância econômica. Os
resultados obtidos por sua ocupação
demonstram que os recursos publicitários
usados nos primórdios da colonização não
foram ilusórios: o Norte do Paraná é, mesmo, a
“Canaan do Brasil”.

Para comprová-lo, basta que se analise a
produção do café. Antes de mais nada, os cinco
primeiros municípios na produção cafeeira do
Brasil são do Norte do Paraná (l952):   Bela
Vista do Paraíso (2.200.000 arrobas), Apucarana
(1.500.000 arrobas), Cornélio Procópio
(1.457.000 arrobas), 

 
Assaí (1.500.000 arrobas) e

Mandaguari (1.200.000 arrobas), que somam o
respeitável total de 7.682.300 arrobas38 .

Se esse fato de possuir os cinco primeiros
municípios produtores do país já lhe serve de
galhardão, a produção total é também de muita
significação, tendo crescido continuamente:

Anos
Produção em

1000 Kg
Valor da produção em

Cr$ 1000,00
% na produção

do Brasil
1947 89.192 591.782 9,41

1948 115.481 753.556 11,13

1949 150.255 1.236.958 14,07

1950 202.452 3.042.890 18,90

1951 173.542 2.693.627 16,07

A diminuição observada em 1951 não se
prende à ocorrência de geadas, mas à natural
queda de produção que, em geral, sucede a um
ano excepcional.  Sendo essas oscilações
normais, não se pode, no entanto, deixar de
notar a constante progressão da produção

cafeeira. A pujança das terras do Norte do
Paraná garante esse alto nível de produção, com
notáveis índices de rendimento, especialmente
significativos quando comparados com os do
Estado de São Paulo:

Rendimento em kg/Ha Rendimento em Kg/1000 pés

Anos Norte Paraná São Paulo Norte Paraná São Paulo

1947 586 338 929 440

1948 583 423 932 552

1949 621 369 992 480

1950 758 334 1 202 432

1951 594 337 948 442
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Os dados são bastante eloqüentes para que
se torne necessário qualquer comentário.
Mesmo levando-se em conta um possível
cansaço das terras no futuro, é certo que o Norte
do Paraná estará relativamente, sempre em boa
posição na produção agrícola. Correspondendo
as esperanças de colonizadores e colonos, o
Norte do Paraná vem conquistando, a passos
largos e seguros, lugar de proeminente im-
portância no Brasil de hoje e de amanhã.

NOTAS

1 Também nas áreas novas do Estado de  São Paulo, o
café foi plantado em terras arenosas.  O extremo Oeste
do Norte do Paraná é considerado, pelos fazendeiros
da  região,  como  de  melhores  solos que de algumas
regiões  arenosas  de  São  Paulo, como, por exemplo,
os da Alta Sorocabana.  Este julgamento é,
evidentemente, baseado na cobertura vegetal original,
ali mais exuberante e densa que nesta área.

2 Adotamos,  reste  estudo,  o  limite  climático do  café
estabelecido  por  Maack em seu Mapa fitogeográfico
do Estado do Paraná, 1950.  Apesar de um tanto
otimista, parece bem mais exato que o apresentado
por Alceo Magnanini em Condições geográficas e
aspectos econômicos da Bacia Paraná-Uruguai.

3  Na realidade, devido aos altos preços, o café ultrapassou
aí, em alguns pontos, o limite climático.  Trata-se, no
entanto, de áreas limitadas e de pequena produção,
em que o café não domina a paisagem, podendo, por
isso, ficar excluídas.

4 Para  fins  cartográficos,  apesar  da  delimitação
estabelecida,  optou-se,  quase sempre,  pelo
mapeamento do

 
Norte do Paraná  até  o paralelo de

24º  S.  Em alguns casos, como nos mapas fisiográficos,
essa extensão é até mesmo necessária, para melhor
compreensão da parte dentro do todo – ou seja, do
Norte do Paraná no conjunto do Estado.  A fim  de
manter  uniformidade  e  possibilitar  melhor
comparação,  o  paralelo de 24º 5 foi então adotado.
Esse limite,  aliás, tem sido correntemente aceito conto
a fronteira  sul da região, como nos  trabalhos de
Salette M. Cambiaghi, O povoamento no Norte do
Paraná, e  Nilo Bernardes,  Expansão do Povoamento
no Estado do

 
Paraná.

5 O  estudo  detalhado do clima  do  Norte  do  Paraná
é  impraticável  devido à pobreza de dados existentes.
Há, na região,  apenas  quatro postos meteorológicos,
funcionando, há poucos anos, em Andirá, Jataizinho,
Jacarezinho e Londrina.

6 Ruth Mattos Almeida Simões, Notas sobre o clima do
Paraná, p. 127.

7 Pierre Monbeig,  Pionniers et planteurs  de São Paulo,
p. 56.

8 A composição florística foi extraída da obra de Pierre
Monbeig, já citada, p. 71-75.

9 Dora de Amarante Romariz, Mapa da vegetação original
do Estado do Paraná.

10 Essa designação foi proposta  por Carlos  Stelfeld; em
Fitogeografia geral do Estado do

 
Paraná, a exemplo de A.

J. Sampaio em relação aos campos da Hiléia amazônica.
11 Os  “campos  inclusos”,  segundo  os  especialistas,

não  representam  formações  secundárias,  mas
remanescentes  da  vegetação  original,  posteriormente
modificada  pela implantação de clima mais úmido.

12 Denominação proposta  para  essa área por Beneval
de  Oliveira,  Contribuição para a divisão regional do
Estado do Paraná.

13 Denominação dada por Aroldo de Azevedo, em O
planalto brasileiro e o problema da classificação de suas
formas de relevo, para todo o Terceiro Planalto
paranaense, mas que parece especialmente indicada
para o trecho deste no Norte do Paraná.

14 Baker, em Lava field of the Paraná Basin,  p. 72,
considera a possibilidade do  Segundo Planalto ter
sido recoberto por massas de lava, capeamento esse
que teria sido retirado por erosão depois do Mezozóico
ou Cenozóico. As atuais ocorrências em forma de
pequenos lençóis seriam, assim, não ocasionados por
extravasamento de lavas pelos diques, mas
remanescentes daquela cobertura.

15 F. F.  Marques de Almeida, Relevo de cuestas na bacia
sedimentar do rio Paraná, p.25

16 A respeito, ver os relatórios  de  Anibal Alves Bastos,
Exploração do rio Ivaí, p.112 e Exploração do rio Tibagi,
p.56.

17 Viktor Leinz, Contribuição à geologia dos derrames
basálticos no Sul do Brasil.

18 Viktor Leinz, no entanto, encontrou no embasamento
“indícios de falhamentos em forma de zonas
milotinizadas”, que levanta a necessidade de uma
revisão neste ponto.

19 A cronologia  e  nomenclatura da  seqüência  inteira
de lavas  e dos  arenitos intercalados, tanto na lapa
quanto na capa do

 
derrame,  não estão ainda

determinadas. Se há dúvidas na datação dos lençóis
de lava e do arenito Botucatú, no caso do arenito Caiuá
há ainda maiores incertezas.  Proposto por Washburne,
que lhe deu idade jurássica, colocando-o entre os
derrames basálticos  (que seriam do triássico)  e o
arenito  Baurú (cretáceo), o arenito de Caiuá não tem
sido reconhecido como formação à parte pela maioria
dos geólogos.  Evaristo Penna Scorza está entre os
poucos que lhe concedem individualidade, embora
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diminua bastante a área carteada por Washburne,
indicando ter havido confusão com os arenitos
Botucatú e Baurú em alguns casos.  Entre os demais
especialistas, alguns, como Maack e Gordon,
consideram-no como um “arenito de São Bento
Superior”  (Botucatú).  Crêem  outros que o arenito
Caiuá  é  cretáceo-jurássico, constituindo um fácies
do Baurú, corno preferem Otávio Barboza e Backer.
Ruy Osório de Freitas, recentemente, segue a opinião,
já esboçada por Setzer,

 
que o que tem sido chamado

de arenito Caiuá às vezes trata-se de arenito Baurú,
outras vezes é o arenito Botucatú que, tendo formado
grandes “ergs”, afloraria por não ter sido recoberto
pelo basalto; outras vezes, ainda, seria arenito terciário,
nos vales.

20 F. F. Marques de Almeida, op. cit. p. 25.
21 Os espigões principais têm altitudes variáveis,

elevando-se de L para W até a área de Arapongas-
Apucarana,  para depois decaírem  em direção  ao
Paraná.  Para melhor esclarecimento, damos algumas
altitudes de localidades de L para W:  Cambará, 448m;
Santa  Mariana,  484m;  Londrina,  6l0m;  Rolândia,
765m;  Arapongas,  810m; Mandaguari, 765m;
Maringá, 556m e Paranavaí, 508m.  A região de
Arapongas-Apucarana, mais elevada no conjunto,
funciona como centro de dispersão da rede
hidrográfica local.

22 Segundo Viktor Leinz, as diferentes resistências do
basalto decorrem de diferenças de textura pelo processo
de resfriamento do magma.  Quando a corrente de
rocha em fusão extravasa, a parte em  contato com a
superfície do embasamento esfria com rapidez,
tornando-se vítrea. A camada imediatamente superior
consolida-se com diaclases horizontais, enquanto o
centro, que perde calor lentamente

 
adquire a forma

de colunas verticais; ao se aproximar do topo, surgem
novamente os basaltos com planos horizontais,
superpostos pela rocha com vesículas, que se formam
pelo contato com o ar.  A faixa de diaclases horizontais
e de textura amidalóide decompõem-se mais
facilmente, dada a maior  retenção da água de
percolação, dando formas planas. O basalto de
diaclases verticais facilita a disjunção de blocos de
prumo, com solapamentos pela decomposição mais
rápida do piso.

23 As formas de relevo do planalto arenito-basáltico têm
aspecto de juventude embora, no dizer de Backer, possa
ser considerado como “uma das mais velhas topografias
jovens que se conhece”.  Os aspectos que apresenta, com
terraços nos cursos inferiores dos rios, podem  levar à
interpretação  da  morfologia  como  sendo  resultante
de  vários ciclos de erosão com rejuvenescimento. Embora
essa hipótese possa e tenha sido aventada, a maioria dos
estudiosos opta pala  interpretação do  relevo como
resultante da erosão seletiva.

24 A origem da escarpa tem sido atribuída a falhas e à
erosão diferencial. A concepção de sua formação como
resultado de falhas é antiga, tendo sido modernamente
aceita pelo Padre Geraldo Pauwels;  embora algumas
falhas locais tenham sido observadas, ainda não foram
identificadas provas de que esse fenômeno tenha
ocorrido em tão largas proporções.  A teoria da gênese
da escarpa por erosão diferencial provém do

 
primeiro

decênio deste século, sendo mais tarde exposta por
Oppenheim; essa interpretação baseia-se na hipótese
de que as lavas tenham sido represadas a Leste por
terrenos de maior altura, provavelmente os cristalinos.
Recentemente, Viktor Leinz estabeleceu a hipótese da
formação original da  escarpa pela acumulação de lavas
no fim da corrida: tendo essa idéia ocorrido em relação à
escarpa no Rio Grande do

 
Sul e aceita por Vitor Peluzo

Júnior para o Estado de Santa Catarina, resta comprovar
até que ponto é válida para o Estado do Paraná.

25 A terra roxa legítima é a que deriva da decomposição
de diabásios, meláfiros e basálticos.  Contem 60% de
argila em  sua composição e sua acidez, no estado
natural, é de 7 a 7,5.  A terra roxa misturada tem
também por rocha-mater o diabásio, mas os seus
detritos se encontram misturados, por erosão ou
contato, com os de terrenos areníticos.  Há ainda um
terceiro tipo, de ocorrência não registrada no Norte
do Paraná, a terra roxa de campo, também misturada,
mas com maior proporção de arenito que a anterior.
Segundo Marger Gutmans, comprovou-se recentemente
que a terra roxa misturada pode ser autóctone, pois
recentes pesquisas de laboratório comprovaram a
existência de diabásios que contêm quartzo.

26 Em uma dessas áreas desocupadas, que ficaram à
retaguarda da frente pioneira, foi fundada, em  1931,
a colônia Assai, pertencente  a  uma companhia
japonesa, a “Sociedade  Colonizadora do Brasil Ltda.”
Nos  moldes característicos da colonização que efetua,
o loteamento foi feito em pequenas parcelas e os
proprietários, devidamente orientados por um
agrônomo, nelas se localizaram imediatamente. Na
divisão das terras a “Sociedade  Colonizadora do
Brasil”  seguiu duas  orientações:  enquanto alguns
lotes vão dos cursos d’água aos espigões, outros vão
de rio a rio.  Em conseqüência. o sistema de construção
de estradas é misto: às vezes correm pelo espigão, no
traçado tradicional, outras  vezes correm  a  meia-
vertente.  A  colônia  japonesa  de  Assai, embora
grande produtora de café,  dedica-se à policultura,
nisso seguindo a praxe usualmente adotada na
colonização por elementos dessa origem.

27 A área pertencente à Companhia de Terras  Norte do
Paraná foi dividida em “zonas”  que, por sua vez, se
subdividem em “glebas”.  Ha, ao todo, seis zonas:
Tibagi, Pirapó e Primitiva, ao Norte do

 
espigão mestre,

dispostas nesta ordem de Leste para Oeste; ao Sul do
espigão, na mesma direção, ficam as zonas do Rio Bom
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e Paranhos; a SO de Paranhos, na direção do rio Ivaí,
fica a zona de Ivaí. As primeiras a serem colonizadas
foram as de Tibagi e Pirapó, mais próximas de
Londrina, logo seguidas pela do Rio Bom.  A seguir,
vieram as duas zonas “além Maringá”, as de Paranhos
e Primitiva.  A mais recente, ainda em colonização, é
a de Ivaí.  (vide mapa n. 8).

28 De 1929 a 1935, a Companhia construiu 3.615 km
de estradas.

29 Segundo Lysia Cavalcante Bernardes, cujo trabalho O
problema das frentes pioneiras  no Estado do Paraná
utilizamos amplamente para a elaboração deste
capítulo, as duas frentes pioneiras na colônia
Centenário estavam, em meado de 1950, separadas
por uma faixa de 20 km de mata virgem.  Atualmente,
não há essa separação, estando a área toda ocupada.

30 A “Fazenda Brasileira” fora aberta para se tornar uma
grande plantação de café, tendo, no entanto,
fracassado.  A fazenda chegou a contar, em 1929, com
1.200.000 pés de

 
café e 1.200 famílias de colonos.  A

penetração se fizera pelo Paranapanema, por elementos
provenientes de  Presidente  Prudente.  Quando a  área
reverteu para o Governo do Paraná, em 1942, a
fazenda contava apenas com três famílias e em seus
200.000 alqueires (ou mais) havia apenas 250 em
capim colonião.  Estes pastos serviam ao gado que
vinha de Mato Grosso pelo Porto São José, utilizando
a estrada boiadeira que ia dar em Londrina e que fora
terminada em 1937.

31 Como nas glebas correspondentes aos dos domínios
da “Companhia  Melhoramentos Norte do Paraná” e
das colônias Primeiro de Maio, Ibiporã e Jaguapitã.

32 Essas  paisagens  são  comuns  na  parte  Leste  do
planalto  arenito-basáltico  e nas colônias de
Sertanópolis e  Içara.  Na colônia Centenário, as
fazendas predominam, bem como nas áreas mais
distantes  e isoladas da colônia Paranavaí.

33 Curiosamente, tanto Marília quanto Londrina são
conhecidas pelo cognome de “cidade-menina”.

34 Dados fornecidos pela  Prefeitura municipal  de
Londrina.

35 A diminuição da população nesse ano é conseqüência
de desmembramento do município

36 Dado do recenseamento nacional.
37 Dados fornecidos pela Prefeitura Municipal de

Londrina.
38 Todos  os  dados  estatísticos  para  a  produção  do

café  foram  extraídos  do “Anuário 
 
Estatístico

 
do

Brasil”, ed. I.B.G.E.
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Notes to North of Paraná Knowledge

ABSTRACT
This article, printed formerly in 1956 – Boletim Paulista de Geografia edition-, is the one among others remarkable
works aiming North of Paraná region. A discussion about its limits and physical aspects is followed by settling and urban
and rural patterns. Finally, throws a glance at region economic role, particularly coffee economy.

KEY-WORDS: North of Parana; physical aspects; coffee economy; settling; urban and rural space.
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GEOGRAFIA
Revista do Departamento de Geociências

INSTRUÇÕES PARA PUBLICAÇÃO

A revista GEOGRAFIA: Revista do Departamento de Geociências da Universidade Estadual de Londrina,
destina-se à publicação de matérias de interesse científico de qualquer área de conhecimento, desde que
tenham relação com a ciência geográfica.

NORMAS EDITORIAIS

1.  Serão aceitos somente trabalhos originais divulgados ou não, mas ainda não publicados em periódicos
do gênero, ou, em casos especiais, a critério do Conselho Editorial.

2.  Os originais recebidos serão submetidos à apreciação de assessores científicos que sejam especialistas
reconhecidos nos temas tratados. Os trabalhos serão enviados para avaliação sem a identificação de autoria.

3.  O editor se reserva o direito de introduzir eventuais alterações nos originais, de ordem normativa,  com o
fim de manter a homogeneidade e qualidade da publicação, sem que seja necessário submeter essas alterações
à aprovação dos autores. É responsabilidade dos mesmos a correção ortográfica e sintática, bem como a
revisão da digitação do texto, que será publicado conforme o enviado.

4. A revista classificará as colaborações de acordo com as seguintes seções:

4.1 Artigos: compreende textos que contenham relatos completos de estudos e pesquisas, matéria de
caráter opinativo, revisões da literatura e colaborações assemelhadas (no máximo 40 páginas);

4.2 Notas prévias: comportam observações, opiniões, críticas, ponderações, explicações sobre temas
de interesse do público-alvo (no máximo 6 páginas);

4.3 Resenhas: compreende a apreciação e análise crítica e interpretativa de obras recém-lançadas, cabendo
ao resenhista toda a liberdade de julgamento (no máximo 4 páginas).

5. As opiniões emitidas pelos autores dos artigos são de sua exclusiva responsabilidade.

6. As provas tipográficas não serão enviadas aos autores.

7. Os autores e co-autores receberão um exemplar da revista.
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APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

Formato: todas as colaborações devem ser enviadas em disquete, acompanhada de uma cópia impressa,  com
entrelinhamento  um e meio, em tamanho A4 (21 x 29,7 cm). Os textos devem ser digitados no processador
Microsoft Word.

Data de recebimento:
Para publicação no 1º semestre: trabalhos recebidos até 15 de abril
Para publicação no 2º semestre: trabalhos recebidos até 15 de setembro

Texto: com intuito de agilizar o trabalho de editoração eletrônica, a digitação deverá seguir as seguintes
normas:
a) não utilizar tabulações no início do parágrafo;
b) colocar espaço após a pontuação;
c) usar fonte (letra) padrão Times New Roman e tamanho 12, podendo-se usar negrito, itálico, sublinhado,

sobescrito e subscrito;
d) apresentar o texto em um único arquivo; com exceção das ilustrações, que devem ser em arquivos separados.

Exemplo:
- Texto artigo.doc
- Tabela 1.xls
- Figura 1.xls

Título: deve ser em português, com versão para o inglês

Autoria: deve(m) ser digitado(s) o(s) nome(s) do(s) autor(es) logo abaixo do título, indicando-se  na primeira
lauda do original, em nota de rodapé (com uso de asterisco), a que Instituição pertence(m), Departamento
ou Unidade de Trabalho, e o endereço completo de cada um para as consultas que se fizerem necessárias
(preferencialmente com e-mail).

Resumo/Palavras-chave: deve ser incluído um resumo informativo de aproximadamente 200 palavras, em
português, acompanhado de sua tradução para o inglês. As palavras-chave devem representar o conteúdo do
texto, em português e inglês, e não devem ultrapassar cinco (5) descritores.

Agradecimentos: agradecimentos a auxílios recebidos para a elaboração do trabalho ou mesmo à pessoas,
deverão ser mencionados em nota de rodapé (com uso de asterisco) na primeira página.

Notas: notas referentes ao corpo do artigo devem ser indicadas pelo sistema numérico e inseridas no fim do
artigo, antes das referências bibliográficas. Solicita-se evitar ao máximo o uso de notas.

Ilustrações (fotografias, desenhos, gráficos, mapas, quadros, tabelas etc.): deverão ser contempladas aquelas
estritamente indispensáveis à clareza do texto, indicando-se no mesmo o lugar em que devem ser inseridas,
como exemplificado abaixo:

TABELA Nº xxx

FIGURA Nº xxx
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Importante: serão publicadas somente as ilustrações em diferentes tons de cinza. Ilustrações coloridas poderão
ser aceitas desde que o autor se responsabilize pelo custo das páginas respectivas ou ficam  condicionadas à
obtenção de recursos para publicação.

Citações bibliográficas: deverão seguir o sistema de chamada autor-data conforme as normas da ABNT
(NBR 10520 – apresentação de citações em documentos) e listadas alfabeticamente no final do trabalho.
Nas citações, as entradas pelo sobrenome do autor, pela instituição responsável ou título incluído na sentença
devem ser em letras maiúsculas e minúsculas, e quando estiverem entre parênteses devem ser em letras maiúsculas.
Exemplos:

Barbour (1971, p.35) descreve: “o estudo da morfologia dos terrenos [...] ativos”.

Oliveira e Leonardos (1943, p.146) dizem que ...

“Apesar das aparências, a desconstrução do logocentrismo não é uma psicanálise da filosofia” (DERRIDA,
1967, p.293)

Depois, é o ambiente em que vivemos: as montanhas do Rio, as velhas igrejas barrocas de Minas Gerais, as
mulheres bonitas que passam pela vida, tudo isso deve ser responsável pela arquitetura meio livre e sensual
que prefiro (DEPOIMENTO ..., 1978, p.101-114).

“Não se mova, faça de conta que está morta” (CLARAC e BONNIN, 1985, p..72).

As transcrições no texto de até três linhas devem estar encerradas entre aspas duplas. As aspas simples são
utilizadas para indicar citação no interior da citação.
Exemplo:
Segundo Pereira de Sá (1995, p.27) [...] “por meio da mesma ‘arte de conversação’ que abrange tão extensa e
significativa parte da nossa existência cotidiana”.

As  transcrições no texto com mais de três linhas devem ser destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda,
com letra menor (tamanho 11) que a do texto utilizado e sem aspas.
Exemplo:

A teleconferência permite ao indivíduo participar de um encontro nacional ou regional
sem a necessidade de deixar seu local de origem. Tipos comuns de teleconferência incluem
o uso da televisão, telefone, e computador. Através de áudio conferência, utilizando a
companhia local de telefone, um sinal de áudio poder ser emitido em uma salão de qualquer
dimensão (NICHOLS, 1993, p.181).

Referências Bibliográficas: deverão ser redigidas conforme as normas da ABNT (NBR 6023 – referências
bibliográficas) e relacionados somente os trabalhos citados no artigo (NBR 6022 – apresentação de artigos em
publicações periódicas).
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